REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO I BIBLIOTEKĘ
Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek.
Plakat powinien zawierać hasło reklamowe promujące czytelnictwo.
I. Organizator:
Konkurs organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radymnie.
II. Cel konkursu:
 wzrost poziomu świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej wpływu czytania na
wszechstronny rozwój człowieka;
 promocja czytelnictwa;
 rozwijanie kreatywności i wrażliwości dzieci i młodzieży;
 twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego.
III. Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu wraz z hasłem reklamowym promującym
czytelnictwo lub bibliotekę.
Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 (lub większym) dowolną
techniką plastyczną , np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
Jeżeli plakat reklamuje konkretną książkę, należy umieścić na plakacie jej autora i tytuł. Nie wolno
powielać okładki ani ilustracji z konkretnego wydania tej książki.
Uczestnik bierze udział w konkursie po złożeniu pracy (w jednym egzemplarzu) wraz
z wypełnionym i podpisanym przez autora lub rodzica/opiekuna prawnego Karty zgłoszenia
uczestnika do konkursu plastycznego.
Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora, nie podlegają zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz
wykorzystania ich w materiałach promocyjnych biblioteki.
Prace przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od momenty rozstrzygnięcia konkursu.
IV. Nagrody:
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
Komisja oceniać będzie prace pod względem: pomysłowości ujęcia tematu, walorów artystycznych,
czytelności przekazu i estetyki wykonania.
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria - uczniowie klas I – III
II kategoria – uczniowie klas IV – VI
III kategoria - uczniowie klas VII – VIII i III gimnazjum
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
V. Terminy:
Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora lub listownie na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
Termin składania prac upływa 7 czerwca 2019 r. decyduje data dostarczenia prac do siedziby
Organizatora.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dnia 14 czerwca 2019 r. w budynku biblioteki,
o godz. 16.00

INFORMACJA
Administratora danych osobowych
W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję co następuje:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno , Tel. 16 628 11 34, zwana dalej Biblioteką.
2. Inspektor ochrony danych: e-mail: iod@radymno.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: na podstawie zgody, w celu umożliwienia
wzięcia udziału w konkursie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy
o ochronie danych osobowych .
5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od momentu
rozstrzygnięcia konkursu.
8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ale na warunkach
określonych w rozporządzeniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody, bez wpływu na przetwarzanie jakiego dokonano
przed wycofaniem zgody.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w zakresie naruszenia prawa do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.

