Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice
tel. 46 8334013, 512081484, http://www.bpskierniewice.pl
e-mail: biblioteka@bpskierniewice.pl

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

pt.: „Zasmakuj w bibliotece – najlepsze opowiadanie z tytułów książek”
CELEM KONKURSU JEST:
 Promocja czytelnictwa w ramach Tygodnia Bibliotek 2021;
Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;

 Pobudzanie, rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności
POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU:
 Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach.
 Przedmiotem konkursu jest: napisanie krótkiego opowiadania na dowolny temat z tytułów książek
zgodnie z kryteriami podanymi w punkcie - TECHNIKA I FORMAT WYKONANIA PRACY
 W konkursie mogą wziąć udział miłośnicy książek z miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego.
 Prace konkursowe należy dostarczyć za pośrednictwem poczty internetowej biblioteka@bpskierniewice.pl lub Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.
 W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, nie brały udziału
w żadnym konkursie oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw
autorskich.
 Złożenie prac jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do
pracy, jako utworu oraz wyrażenie zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie w różnorodnych
formach przy użyciu wszelkich dostępnych mediów.
 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej
wymogów.
 Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego
wyłączonych.
 Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
TECHNIKA I FORMAT WYKONANIA PRACY:
Krótkie opowiadanie według następujących kryteriów:
 tekst opowiadania powinien składać się z tytułów książek zastosowanych logicznie w pełnym
brzmieniu. Jak najmniej wyrazów z poza tytułów.
 tytuły książek należy ująć w cudzysłów.
 opowiadanie powinno być logiczne i ciekawe oraz
 w ładnej formie literackiej.
KRYTERIA OCENY PRAC I WYBORU LAUREATÓW:
1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.
2. Każda praca powinna zawierać dane identyfikujące autora : imię i nazwisko autora, nr telefonu lub
adres e-mail
3. Ocenie będą podlegały:
- zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność przekazu treści, czytelność
przekazu, ogólne wrażenie artystyczne.
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Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
O wynikach konkursu Organizator powiadomi uczestników drogą mailową / telefoniczną
NAGRODY:
 Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, finansowane przez Organizatora konkursu.
TERMINARZ:




Prace należy przesłać na adres mailowy organizatora - biblioteka@bpskierniewice.pl lub przynieś
do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach do dnia 7.05.2021 roku.
Wszystkie informacje o konkursie, jego przebiegu, uczestnikach i finalistach zostaną umieszczone na
stronie internetowej biblioteki www.bpskierniewice.pl oraz portalu społecznościowym Facebook i
Newsletter.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 46 833-40-13
lub pisząc na maila: biblioteka@bpskierniewice.pl

WYKORZYSTANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS:
 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i
nazwiskiem autora) na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.
 Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie
oświadczeń złożonych przez uczestnika konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Batorego 64d, 96-100 Skierniewice.
Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej: e-mail: iod@bpskierniewice.pl, tel. 512081484;
3) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją konkursu „Moja książka z przeszłości;
4) W zakresie takich danych jak: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, klasa oraz wynik postępowania konkursowego,
kategorie odbiorców stanowią odbiorcy publiczni;
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
7) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości udziału w
konkursie;
10) Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:
www.bpskierniewice.pl
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Załącznik nr 1
Oświadczenie uczestnika
Konkurs literacki pt.

„Zasmakuj w bibliotece – najlepsze opowiadanie z tytułów książek”
Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Skierniewicach na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
Wyrażam zgodę na fotografowanie wydarzeń związanych z konkursem. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się
do wykorzystania powstałych materiałów jedynie w celach niekomercyjnych.
Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób małoletnich

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Batorego 64d, 96-100 Skierniewice. Dane te podlegają
ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej: e-mail: iod@bpskierniewice.pl, tel. 512081484;
3) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją konkursu „Zasmakuj w bibliotece.”
4) W zakresie takich danych jak: imię i nazwisko uczestnika oraz wynik postępowania konkursowego, kategorie odbiorców stanowią odbiorcy
publiczni;
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
7) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości udziału w konkursie;
10) Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

……………………..………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data i podpis uczestnika
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