Regulamin
Międzynarodowego konkursu plastycznego „Zróbmy coś dla klimatu”
1. Organizatorzy konkursu
Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach
Śląskich wraz z trzema bibliotekami zrzeszonymi w programie Biblioteki Siostrzane (Klaipėda
County I. Simonaitytė Public Library in Lithuania, Nice Municipal Libraries in France, Huesca
Municipal Libraries in Spain).
2. Uczestnicy konkursu
Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 6 do 14 lat w trzech kategoriach wiekowych:


6 – 8 lat



9 – 11 lat



12 – 14 lat

3. Terminy


20.09.2020 – termin składania prac przez uczestników



15.10.2020 – ogłoszenie wyników przez Organizatora na stronie internetowej
www.biblioteka.piekary.pl i www.facebook.com/bibliotekapiekary



17.11.2020 – otwarcie wystawy i wręczenie nagród w siedzibie Organizatora

4. Tematyka i forma pracy
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej nawiązującej do tematyki ochrony
klimatu. Praca ta ma zachęcać do zwrócenia uwagi na to, co jako jednostki możemy robić, żeby
zapobiegać negatywnym zmianom klimatycznym.
5. Warunki techniczne
Praca powinna być wykonana w dowolnej technice plastycznej płaskiej, możliwej do zeskanowania,
w formacie A4, w orientacji poziomej. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie: imię
i nazwisko autora, wiek, kraj oraz nazwa Biblioteki do której praca została złożona.
6. Kwalifikacja i ocena prac
Powołane przez każdą bibliotekę jury będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych i
wyłoni po 1 najlepszej pracy z każdej kategorii, które zostaną nagrodzone umieszczeniem w
specjalnym kalendarzu na 2021 rok. Pozostałe prace zostaną zaprezentowane na wystawie w

Bibliotece w Piekarach Śląskich. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru
najciekawszych prac na wystawę.
7. Kryteria oceny
Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
 Zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,
 Czytelność przekazu treści,
 Oryginalność podejścia do tematu,
 Wrażenia estetyczne,
 Staranność wykonania.
8. Nagrody
Nagrodą dla autorów trzech najlepszych prac w każdej kategorii będzie wydrukowany kalendarz na
2021 rok.
9. Prawa autorskie
Uczestnik udziela Organizatorom licencji na korzystanie z nadesłanej pracy na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili nadesłania pracy, a w szczególności określonych w art. 50 Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja, o której mowa w niniejszym Regulaminie jest
nieodpłatna, nieograniczona czasowo i terytorialnie.
10. Dane osobowe
 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Miejska
Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich, ul. Kalwaryjska 62D, 41-940
Piekary Śląskie, NIP 6451161659, REGON 271122612
 Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzeniu warsztatów oraz Miejską Bibliotekę
Publiczną w Piekarach Śląskich tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją warsztatów.
 Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki
ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych osobowych.
 Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r.
 Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjskiej
62D, 41-940 Piekary Śląskie
 Biblioteka przetwarza dane osobowe w celu realizacji czynności na podstawie udzielonej
zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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.
 Uczestnik bądź rodzic (opiekun prawny) uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez
organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r.






Uczestnik bądź rodzic (opiekun prawny) uczestnika konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie
zdjęć dokumentujących przebieg konkursu, w celach dokumentujących przebieg wydarzenia.
Zdjęcia publikowane będą na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach
Śląskich i mediach społecznościowych.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

11. Postanowienia końcowe
 Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Jury.
 Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.biblioteka.piekary.pl
 Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy
 Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością organizatora (MBP Piekary Śląskie) celem
ewentualnego wykorzystania ich w działalności kulturalnej.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
w Międzynarodowym konkursie plastycznym „Zróbmy coś dla klimatu” organizowanym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz udostępniania informacji o przebiegu akcji przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego podczas konkursu,
której byłam/em uczestnikiem celach dokumentujących przebieg spotkania przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich
Wyrażam zgodę do korzystania i rozpowszechniania innych materiałów zawartych w relacji z
konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich
*zaznacz krzyżykiem w odpowiedniej kratce

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję warunki Regulaminu.

………………………………………………..
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

