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 PT. „MOJA KSIĄŻKA Z PRZESZŁOŚCI”
CELEM KONKURSU JEST:
 Poznane najstarszych form książki w dziejach.
 Poznanie najstarszych form zapisywania myśli przez człowieka.
 Ukazanie roli książki w rozwoju cywilizacji.
 Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
 Pobudzanie, rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci i młodzieży.
POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach.
2. Przedmiotem konkursu jest:
a. wykonanie książki w formie tabliczki, zwoju lub kodeksu występującej w starożytności
i wczesnym średniowieczu,
b. każda książka powinna być wykonana z materiału odpowiedniego dla wybranej formy (np.
tabliczka: glina, kamień, wosk, drewno ; zwój: papirus, pergamin, jedwab, papier ; kodeks:
pergamin, papier),
c. każda książka powinna zawierać dowolny tekst odpowiedni dla wybranej formy: tabliczka,
np. pismo klinowe ; zwój, np. hieroglify ; kodeks, np. pismo łacińskie.
3. Proponowany materiał pomocniczy (wykaz literatury):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dzieje książki i bibliotek w zarysie / Henryk Dubowik . – Warszawa ; CUKB, 1982 (dostępna wersja
elektroniczna: https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=25329)
Książka na przestrzeni dziejów / Barbara Bieńkowska . – Warszawa : Wydawnictwo CEBID, 2005
Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu / Karol Głombiowski, Helena
Szwejkowska. Wyd. 3 . – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Pismo : poznaj dzieje pisma – od piktogramów do średniowiecznych rękopisów i książek drukowanych
/ napisała Karen Brookfield . – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1996
Wirtualna historia książki i bibliotek. Dokument elektroniczny. Tryb dostępu:
http://whk.up.krakow.pl/
Zarys dziejów książki / Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska . – Warszawa : Wydawnictwo
Spółdzielcze, 1987

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczeń.
6. 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.
7. 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.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej
wymogów.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z
niego wyłączonych.
10. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
TECHNIKA I FORMAT WYKONANIA PRACY:
11. Technika pracy: praca wykonana metodą ręczną w dowolnej technice
12. Format pracy: dowolny
1

KRYTERIA OCENY PRAC I WYBORU LAUREATÓW:
13. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.
14. Na odwrocie prac plastycznych należy przykleić wypełnioną metryczkę identyfikującą autora, która
jest załączona do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1).
15. Każda praca powinna pokazać cechy charakterystyczne dla książki występującej w starożytności i
wczesnym średniowieczu.
16. Ocenie będą podlegały:
 zgodność pracy z tematem konkursu,
 pomysłowość i oryginalność przekazu treści,
 czytelność przekazu,
 ogólne wrażenie artystyczne.
17. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
18. O wynikach konkursu Organizator powiadomi uczestników drogą telefoniczną.
NAGRODY:
19. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, finansowane przez Organizatora konkursu.
20. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w siedzibie
Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.
TERMINARZ:
21. Prace należy nadsyłać lub dostarczać osobiście do dnia 30.04.2020 roku pod następujący adres:
 Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice.
22. Podsumowanie konkursu odbędzie się w siedzibie biblioteki.
23. Wszystkie informacje o konkursie, jego przebiegu, uczestnikach i finalistach zostaną umieszczone na
stronie internetowej biblioteki www.bpskierniewice.pl oraz portalu społecznościowym Facebook i
Newsletter.
24. 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:
25. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i
nazwiskiem autora) na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.
26. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie
oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 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
Metryczka do naklejenia na pracę konkursową
„Moja książka z przeszłości”

Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………………………………….
Klasa ……………………………………………………………………………………………….................................
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy szkoły …………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2
Oświadczenie rodzica/ opiekuna
Konkurs plastyczny pt.

„Moja książka z przeszłości”
Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………………………………………………………………
Klasa …………………………….. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………
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 oraz na wykonanie utrwalonego w ten
sposób wizerunku mojego oraz dzieci będących pod moją opieką w relacji z wydarzeń oraz materiałach promocyjnoinformacyjnych Biblioteki. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do wykorzystania powstałych materiałów
jedynie w celach niekomercyjnych.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………………………………………………………
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 „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.

……………………..………………………..……………………………………………………………………….
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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