
Regulamin konkursu plastycznego „Zaczytaj się w swoim fyrtlu” 

 

Organizator: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Filia 14 

Os. Bolesława Chrobrego 117, Dom Kultury „Dąbrówka” 

Temat: „Zaczytaj się w swoim fyrtlu”. 

Cele Konkursu: 

1. Promowanie czytelnictwa i swojej dzielnicy. 

2. Rozbudzanie kreatywności. 

3. Szansa na rozwój umiejętności manualnych, odkrycie nowych talentów.   

4. Zachęcanie do udziału w życiu kulturalnym Poznania. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy czytelnik Biblioteki Raczyńskich 

(niezależnie od tego w jakiej dzielnicy mieszka) w wieku  do 13 lat. 

3. Konkurs odbędzie się w dniach od 24.05 do 14.06.2021 

Zasady konkursu: 

1. Zgłaszać można wyłącznie prace przygotowane indywidualnie. 

2. Forma pracy plastycznej – wybór techniki wykonania jest dowolny, zależy od 

uczestnika konkursu. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną oryginalną, wykonaną 

samodzielnie pracę zgodną z tematem „Zaczytaj się w swoim fyrtlu”. 

4. Termin składania prac mija 14.06.2021 

5. Prace można składać osobiście w Filii 14 Biblioteki Raczyńskich lub przysyłać 

listownie na adres filii z dopiskiem Konkurs Plastyczny. W przypadku zgłoszeń 

zgłoszeń listownych decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora. 

6. Złożone pracy będą poddane trzydniowej kwarantannie. 

7. Do prac przekazanych na Konkurs należy dołączyć kartę zgłoszeniową (patrz 

załącznik nr 1), karta do pobrania również w Filii 14 (dział dziecięcy). 

 

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych: 

1. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez naszych czytelników, którzy będą mogli 

głosować na prace dzieci poprzez ich polubienie na profilu facebookowym Filii 14  

po ich opublikowaniu. 



2. Głosowanie na facebooku będzie trwało 7 dni – od 15.06. do 22.06.2021 

3. Głosujący ocenią prace plastyczne: pomysł, kompozycję, oryginalność, 

estetykę, zastosowaną technikę, warsztat oraz samodzielność wykonania. 

4. O miejscu w Konkursie decyduje liczba uzyskanych polubień. Każdy uczestnik 

otrzyma dyplom za udział w konkursie, a trzy pierwsze miejsca zostaną wyróżnione 

nagrodami rzeczowymi. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w poście na profilu facebookowym Filii 

14 dnia 23.06.2021 

6. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród osobiście, 

mailowo lub telefonicznie. 

7. Nagrody będzie można odebrać w dziale dziecięcym Filii 14. 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi przez uczestnika nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z 

pracy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z 

późn. zm.), w tym, w szczególności, do publikacji pracy w formie drukowanej lub 

elektronicznej w wydawnictwach wszelkiego typu, np. w publikacjach prasowych, 

materiałach promocyjnych oraz w Internecie (w tym na portalach społecznościowych), 

itp. lub do publicznego wystawienia pracy, bez ograniczeń czasowych oraz 

terytorialnych. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem własności 

złożonego egzemplarza pracy na rzecz Organizatora. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw 

autorskich innych osób przez uczestników Konkursu wobec osób, których prawa 

zostały naruszone, ani wobec uczestników za zagubienie czy zniszczenie prac 

wysłanych za pośrednictwem Poczty. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz rodziców/opiekunów prawnych 

wyrażających zgodę na udział w konkursie będą przetwarzane w zgodzie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Klauzula informacyjna 

dotycząca podstaw i celów przetwarzania danych oraz praw przysługujących 

uczestnikom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym w związku z przetwarzaniem ich 

danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że Konkurs nie jest w 

żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

facebook.com ani bezpośrednio powiązany z serwisem. Serwis facebook.com nie 



ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników za jakiekolwiek ich roszczenia 

mogące wynikać z udziału w Konkursie. 

6. Po zakończeniu/rozstrzygnięciu Konkursu w Filii 14 powstanie 

wystawa/gazetka prac konkursowych. Prace nie będą odsyłane uczestnikom. 

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 

Załączniki: 

Zał. 1 Karta zgłoszeniowa uczestnika Konkursu plastycznego 

Zał. 2 Klauzula informacyjna RODO 

Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu uczestnictwa osób nieletnich w imprezach bibliotecznych 

organizowanych przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszeniowa Uczestnika konkursu plastycznego 

 

 

Lp. Dane Uczestnika Wypełnia rodzic lub opiekun prawny, zgłaszający Uczestnika: 

1 Imię i nazwisko  

2 Data urodzenia  

3 PESEL  

4 Adres zamieszkania  

5 Szkoła  

6 Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego  

7 Nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego  

8 Czytelny adres e-mail rodzica lub opiekuna  

9 Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym 

regulaminem i akceptuję jego postanowienia 

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

prawnego) 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu „Zaczytaj się w swoim fyrtlu” organizowanym przez Bibliotekę 

Raczyńskich w Poznaniu oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu wyrażających zgodę na udział 

uczestnika w konkursie 

 

Administrator danych 
Administratorem danych osobowych Państwa danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu z siedzibą przy pl. 

Wolności 19, 61-739 Poznań (dalej jako: Administrator). 

 

Inspektor Ochrony Danych 

Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych u Administratora pełni wyznaczony przez Administratora 

Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej 

pod adresem e-mail: iodo@bracz.edu.pl. 

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakimi są: 

 umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

 umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, 

 umożliwienie przeprowadzenia głosowania na prace zgłoszone do konkursu, 

 oznaczenie autorstwa prac zgłoszonych do konkursu zgodnie z prawem autorskim, 

 opublikowanie informacji o laureatach, 

 umożliwienie kontaktu z laureatami w celu powiadomienia o wynikach i nagrodach, 

 umożliwienie wydania nagród, 

 archiwizacja dokumentów. 
Dane osobowe uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego będą również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej 

przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 

Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy państwowe). 

Imię i nazwisko uczestnika mogą zostać ujawnione nieograniczonemu kręgowi odbiorców w związku z oznaczeniem 

autorstwa pracy podczas głosowania na prace konkursowe w mediach społecznościowych lub w przypadku opublikowania 

pracy w wydawnictwach Administratora. 

Czas przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas: 

 trwania konkursu i rozliczeń po jego zakończeniu; 

 wykonywania obowiązków prawnych przez Administratora; 

 w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane; 

 w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonywania obowiązku; 

 konieczny dla ustalenia i dochodzenia roszczeń i wierzytelności lub obrony przed roszczeniami. 



Państwa prawa 
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich 

sprostowania (jeżeli są błędne lub nieaktualne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, osoba, która zgody udzieliła ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę w zakresie, w jakim tej zgody udzieliła. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. 

Niepodanie danych osobowych będzie się wiązać z niemożliwością ustalenia zgodności zgłoszenia z regulaminem konkursu, 

procesowania zgłoszenia zgodnie z regulaminem, oznaczenia autorstwa pracy oraz nawiązaniem kontaktu w celu ogłoszenia 

wyników konkursu.



Załącznik nr 3 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

Niniejszym wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika) 

- jako autora pracy zgłoszonej do udziału w konkursie pt. „Zaczytaj się w swoim fyrtlu” 

organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, w ogłoszeniach, zapowiedziach, 

informacjach dotyczących konkursu. 

 

_______________________ 

(data i podpis) 

 

 

 

Cofnięcie zgody: 

 

_______________________ 

(data i podpis) 

 


