Regulamin Konkursu Plastycznego
„W świecie Tolkiena”
:
I.

ORGANIZATOR

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „W świecie Tolkiena”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy, 04-401 Warszawa ul. Gawędziarzy 8, zwana dalej „Organizatorem”.
II.

CEL KONKURSU

1. Popularyzacja czytelnictwa
2. Promocja biblioteki
3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi
artystycznej
III.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – od 9 do 12 lat
kategoria II – od 13 do 16 lat
2. Przedmiotem konkursu jest:
wykonanie ilustracji tematycznej do wybranej książki Johna Ronalda Reuela Tolkiena.
IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy chętny za wyjątkiem osób wymienionych w
pkt. 2
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin jury.
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w danej kategorii wiekowej.
4. Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac:
a) Ilustracja - format od A4, technika dowolna;
Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko
autora pracy, wiek, numer kontaktowy, tytuł książki, która została zilustrowana
oraz kategoria wiekowa.
5. Niespełnienie wymogów technicznych określonych w punkcie 4. skutkuje
odrzuceniem pracy bez dodatkowego informowania zgłaszającego.
6. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie do siedziby Organizatora
opisanej pracy wraz z odpowiednim formularzem zgłoszenia zawierającym zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. Formularze zgłoszenia wraz z oświadczeniem są
dostępne na stronie www.bprembertow.waw.pl
7. Dostarczenie pracy wraz z formularzem zgłoszenia oraz oświadczeniem jest
równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu. Prace bez formularza lub z
formularzem nieposiadającym wszystkich wymaganych danych będą odrzucone bez
dodatkowego informowania zgłaszającego. Podobne skutki wywoła brak oświadczenia
zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

8. Ostateczny termin składania prac mija 22 marca 2021 r. Prace zgłoszone po tym
terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data wpływu pracy konkursowej do
siedziby Organizatora).
V.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:
a) zgodność z tematem
b) indywidualność interpretacji
c) stopień trudności techniki
d) staranność i dbałość wykonania
e) ogólne wrażenie estetyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu
lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
VI.

KOMISJA

1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
VII.

NAGRODY

1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
• kategoria I – od 9 do 12 lat
• kategoria II – od 13 do 16 lat
2. O liczbie przyznanych nagród i wyróżnień zadecyduje Komisja.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 25 marca 2021 na stronie internetowej
www.bprembertow.waw.pl
4. O terminie wręczenia nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
VIII. INNE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu rozdania nagród w
formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
2. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy.
IX.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników
Konkursu
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane RODO),
1.Administratorem Państwa danych osobowych / danych osobowych Państwa
niepełnoletniego dziecka jest Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa,
e-mail: biblioteka@bprembertow.waw.pl, tel. 22 255 39 99.
2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Pani/Pan może
się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@bprembertow.waw.pl
3. Dane osobowe Państwa niepełnoletniego dziecka przetwarzane będą w celu:
- rejestracji i uczestnictwa w Konkursie Plastycznym „W świecie Tolkiena” - na podstawie
zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
- wizerunek Państwa/wizerunek Państwa dziecka - zostanie wykorzystany do promocji i
dokumentacji wyżej wymienionego Konkursu, organizowanego przez Bibliotekę na stronie
Biblioteki (www.bprembertow.waw.pl) i/lub na oficjalnym profilu Biblioteki na Facebooku –
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO gdy przetwarzanie
będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Posiadacie Państwo prawo:
a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa niepełnoletniego dziecka danych osobowych
naruszają przepisy o ochronie danych osobowych;
5. Podane przez Państwa dane są dobrowolne, jednakże są warunkiem niezbędnym do
rejestracji uczestnictwa Państwa niepełnoletniego dziecka. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa Państwa niepełnoletniego dziecka w wyżej
wymienionym Konkursie.
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane / dane Państwa
niepełnoletniego dziecka w zakresie : imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres
e-mail, wiek dziecka, wizerunek.
7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed
cofnięciem Państwa zgody.
8. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych / danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka, opisanych w pkt. 6.
Biblioteka przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba, że będzie w stanie wykazać, że
w stosunku do Państwa danych / danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka
istnieją dla biblioteki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Bibliotekę.
9. Odbiorcami Państwa danych osobowych / danych osobowych Państwa niepełnoletniego
dziecka będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie

obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty
świadczące na naszą rzecz usługi.
10. Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa niepełnoletniego dziecka będą przez Nas
przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których
mowa w pkt. 3, przez okres 5 lat od czasu zakończenia realizacji projektu, i dłużej tj. do czasu
upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w związku z realizacją
obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami
prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
Wizerunek Państwa niepełnoletniego dziecka będzie przetwarzany aż do czasu cofnięcia
przez Państwa zgody.
Państwa dane osobowe w postaci, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, wieku
dziecka będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania Konkursu.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
12. Przetwarzanie Państwa danych / danych Państwa niepełnoletniego dziecka nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw
autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą odsyłane uczestnikom Konkursu.
Niniejszy regulamin jest dostępny w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej www.bprembertow.waw.pl
Prace wraz z dokumentami należy składać do 22 marca 2021 r. w Wypożyczalni dla Dzieci i
Młodzieży nr 51, ul. Gawędziarzy 8.

