REGULAMIN
KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2019
Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie
ul. Długa 6
32-641 Przeciszów
tel. 33 8413-270

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przeciszów. Do
udziału zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe. Celem konkursu jest
prezentacja twórczości plastycznej oraz kultywowanie wielkanocnych tradycji
świątecznych.
Prace konkursowe zapakowane oraz opisane wraz z załączoną kartą zgłoszenia,
należy składać u organizatora (Biblioteka Przeciszów)
w nieprzekraczającym terminie do 12.04.2019
do godziny 15.00.
Warunki uczestnictwa:
I. Konkurs przeprowadzony będzie w 5 kategoriach:
1. Przedszkola - 5-7 lat
2. Szkoły podstawowe – kl. I-III
3. Szkoły podstawowe – kl. IV-VI
4. Szkoła podstawowa kl. VII, VIII i III klasa gimnazjum.
5. Fundacja im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Filia w Lesie
II. W konkursie biorą udział osoby indywidualne z terenu gminy Przeciszów,
które zgłaszają maksymalnie 2 prace.
III. Prace mogą być wykonane dowolną techniką na zewnętrznej stronie kartki.
IV. Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przeciszowie.
V. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje
autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań prac plastycznych, w celu
wykorzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i
czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania (zapisu) we wszystkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
b) zwielokrotnienia na wszystkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci internet,
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania,
f) najmu i dzierżawy,
g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i
retransmisji.
Jest to równoznaczne, że za wykorzystanie artystycznych wykonań i materiałów
wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Organizatorzy nie ponoszą
także kosztów mogących wynikać z prawa autorskiego
VI. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykonywanie zdjęć
i nagrań oraz ich rozpowszechnianie przez osoby trzecie będące uczestnikami
wydarzenia.
Nagrody i wyróżnienia
W każdej kategorii wiekowej przewidziano nagrody i dyplomy za miejsca I – III
i wyróżnienia ufundowane przez organizatora. O wyborze laureatów i przyznaniu
nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
O wynikach laureaci zostaną poinformowani osobiście.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie. Kontakt z Administratorem:
a) tel. +48-33- 8413 270
b) email: gbp.biblioteka@gazeta.pl
c) pocztą tradycyjną: ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów
2. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez email: iod.gbp.biblioteka@gazeta.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres
Administratora wskazany powyżej z dopiskiem dla IOD.
3. Dane osobowe w zakresie podanym na karcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie
Plastycznym na Kartkę Wielkanocną, przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie
może skutkować brakiem możliwości zgłoszenia uczestnictwa w konkursie i wzięciem
w nim udziału.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora konkursu w celu
przygotowania i realizacji niniejszego konkursu, a następnie sporządzenia protokołu z
konkursu wraz z ogłoszeniem zwycięzców konkursu.
5. Dane uczestników będą przechowywane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz
obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa. W przypadku
wycofania zgody dane będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu wycofania
zgody w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu będą członkowie powołanej
komisji jurorskiej na czas trwania konkursu, a także podmioty, które świadczą usługi
w imieniu i na rzecz Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych lub inne działające na odrębnych przepisach prawa jak organy kontrolne,
nadzorcze, czy audytowe.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego
wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. W przypadku, gdy
przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgodzie, osobie, która ją wyraziła
przysługuje prawo do wycofanie zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania z
prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawa te mogą
w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych
przepisów.
8. W celu skorzystania ze swoich praw w tym możliwości wycofania zgody w przypadku
przetwarzania danych na jej podstawie mogą się Państwo skontaktować poprzez email gbp.biblioteka@gazeta.pl lub telefonicznie: +48-33 8413 270
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej
danych osobowych.
10. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

