BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 06 16, 83 343 32 37
e-mail: sekretariat@bialabp.edu.pl
www.bialabp.edu.pl

Regulamin Konkursu na projekt graficzny Klimat na czytanie. Moja ekotorba
dla młodzieży w wieku 14-18 lat

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8,
21-500 Biała Podlaska, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest wyłącznie inicjatywą Organizatora.
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II. Cele konkursu
Promocja czytelnictwa wśród młodzieży.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności adresatów Konkursu.
Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży.
Włączenie się w obchody ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, organizowanej przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
Współpraca z bialską firmą BIALCON, wyróżniającą się oryginalnością i jakością
produkowanych ubrań.
Umocnienie współpracy z placówkami oświatowymi.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-18 lat z terenu miasta Biała Podlaska
oraz powiatu bialskiego.
Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie zwane są dalej Uczestnikami.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Uczestnicy niepełnoletni reprezentowani są przez rodzica/opiekuna prawnego.
IV. Zasady konkursu
Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu graficznego na ekologiczną torbę na książki.
Format pracy: A4, technika pracy: dowolna (z wyłączeniem prac przestrzennych).
Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć projekt grafiki wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1do Regulaminu) oraz oświadczeniem o
nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych (załącznik nr 2 do Regulaminu)
osobiście lub pocztą na adres:
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
Każdy Uczestnik Konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie,
wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
oraz członkowie ich rodzin.
Uczestnik przystępując do Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa
majątkowe do pracy konkursowej.

V. Kryteria oceny
Oceny
prac
dokona
Komisja
Konkursowa
powołana przez Organizatora.
1.
2. Zgłoszone do Konkursu prace oceniane będą według następujących kryteriów:
- zgodność z tematyką konkursu,
- jasność przekazu,
- oryginalność pomysłu,
- estetyka i staranność wykonania,
- zastosowane techniki.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda
Wybór osoby nagrodzonej zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły wymogi
Konkursu.
O wynikach Konkursu laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki:
www.bialabp.edu.pl
Nagrodzona grafika zostanie wykorzystana jako nadruk na ekologicznych torbach
wykonanych przez firmę BIALCON.
Laureat Konkursu otrzymuje nagrodę rzeczową.
Laureat odbiera nagrodę osobiście w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej,
ul. Kolejowa 8.

VII. Terminarz konkursu
Termin
przesyłania
prac
konkursowych:
31 października 2020 r.
1.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu: 5 listopada 2020 r.
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VIII. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna
w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 32 37, 83 342 06 16.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu, a podstawą
ich przetwarzania będzie udzielona zgoda. Podanie danych osobowych jest warunkiem
niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie
i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@bialabp.edu.pl.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
każdy Uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu Konkursu
lub do czasu wycofania zgody.
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnicy Konkursu
mogą kontaktować się telefonicznie: 604 292 696 lub e-mail: info@dn.net.pl.
Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.
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IX. Postanowienia końcowe
Przesłanie formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału
w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
www.bialabp.edu.pl.
Pytania proszę kierować na adres:wypozyczalnia@bialabp.edu.pl lub tel. 83 343 32 37

Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu
Klimat na czytanie. Moja ekotorba

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu
Klimat na czytanie. Moja ekotorba

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE I ODRĘCZNIE PODPISAĆ.

Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………..
Numer telefonu oraz e-mail uczestnika...……………………………………………………

Dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych.
Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych), a ich administratorem jest Organizator konkursu. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Regulaminie.

………………………………….
miejscowość, data

...……………………………………………
czytelny podpis uczestnika/ rodzica lub opiekuna

Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu
Klimat na czytanie. Moja ekotorba

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych
na Organizatora Konkursu
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………... jako przedstawiciel
ustawowy dziecka/podopiecznego……………………………………………………...…
będący/będącego autorem pracy konkursowej - dalej jako „utwór”, zgłoszonego do konkursu „Klimat
na czytanie. Moja ekotorba”, organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej
(zwanego Organizatorem), oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do utworu a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do
utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi dają Organizatorowi prawo do
nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem na następujących polach
eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów;
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie
oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych,
terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w
sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby
dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
e) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym w szczególności
modyfikowanie, dokonywanie korekt i przeróbek;
f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora
uprawnienie do dalszego rozporządzania prawami i uprawnieniami do Utworu na rzecz osób trzecich,
w tym udzielania licencji.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że utwór jest mojego
autorstwa/autorstwa mojego dziecka i, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem
majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw
osób trzecich.

………………………………….
miejscowość, data

..……………………………………………
czytelny podpis uczestnika/ rodzica lub opiekuna

