
R E G U L A M I N 
IX edycji konkursu literacko - plastycznego z okazji  

Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów 

pt. „Kartka do powstańca śląskiego” 

 

 
1. Organizator i czas trwania Konkursu:. 

 Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w 

Piekarach Śląskich Filia nr 6. 

 Czas trwania Konkursu: 9 – 19 października 2019 roku. 

 Ogłoszenie wyników Konkursu: 25 października 2019 roku. 

 Prace konkursowe należy składać w formie papierowej w Filii nr 6 (ul. Partyzantów 2, Piekary 

Śląskie) lub przesłać w formie elektronicznej na adres f6@biblioteka.piekary.pl. 

 

2. Uczestnictwo i zasady konkursu: 

 Konkurs adresowany jest do dzieci od 10 do 15 roku życia. 

 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki pocztowej (w znormalizowanym 

rozmiarze148x 105 mm) uwzględniającej motywy narodowe i regionalne, oraz umieszczenie 

na niej słów będących uhonorowaniem powstańczych, heroicznych czynów.  

 Pracę konkursową należy podpisać (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, szkoła, telefon 

kontaktowy) 

 Do pracy należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierający 

też zgodę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

 W odniesieniu do osoby poniżej 16 lat zgody udziela jej opiekun prawny. 

 Złożona praca musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. 

 Zgłoszone prace oceni jury, które stanowić będzie troje pracowników MBP w Piekarach 

Śląskich. 

 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Piekarach Śląskich i w mediach społecznościowych. 

 W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 Złożone prace pozostają do dyspozycji Organizatora. 

 

3. Ochrona danych: 

 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

 Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki 

ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzanych danych osobowych. 

 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. 

 Biblioteka przeprowadza relację z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy powinni wyrazić 

zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swoich prac. 
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 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 z dopiskiem: Konkurs „Kartka do Powstańca Śląskiego” 

 Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. 

Dane są podawane na zasadach dobrowolności. 

 

4. Postanowienia końcowe: 

 Sprawy nieujęte w Regulaminie podlegają decyzji Jury. 

 Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje warunki regulaminu. 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu „Kartka do powstańca śląskiego” 

 

Nazwisko i imię uczestnika: ………………………………………………………….….. 

 

Szkoła: ………………………………………………………………………….….. 

 

Telefon kontaktowy uczestnika/rodzica*: …………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Oświadczenie zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

„Kartka do Powstańca Śląskiego” oraz udostępniania informacji o przebiegu akcji przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

……………………………………………….. 

Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych na stronie internetowej i Facebooku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Teodora Heneczka w celu uczestnictwa w konkursie podczas Międzynarodowego Tygodnia 

Pisania Listów, zorganizowanym przez Filię nr 6 MBP im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich. 

 

……………………………………………….. 

Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę do korzystania i rozpowszechniania materiałów, w tym prac, zgromadzonych podczas 

Konkursu „Kartka do Powstańca Śląskiego” przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Teodora Heneczka w 

Piekarach Śląskich, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

z dnia 4.02.1994 r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. 

 

……………………………………………….. 

Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję warunki regulaminu Konkursu „Kartka do Powstańca 

Śląskiego”. 

……………………………………………….. 

Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

 


