REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„LITEROBRAZKOWA KOLOROWANKA-PODWODNY ŚWIAT”

Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki. Jego
celem jest twórcze działanie, w efekcie którego powstanie wielkoformatowa kolorowanka
opracowana przez Anitę Graboś. Każdy z laureatów konkursu będzie jednocześnie
współautorem niezwykłego dzieła. Motywem przewodnim kolorowanki jest podwodny świat.

I.

Ustalenia wstępne
1. Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci pod nazwą „LiterObrazkowa
kolorowanka” (dalej „Konkurs”) jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy (dalej „Organizator”).
2. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 13 lat (dalej „Uczestnik
Konkursu”), z tym zastrzeżeniem, że warunkiem udziału dziecka jest pisemna zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką, wyłonienie młodych
talentów oraz współtworzenie z uczestnikami konkursu kolorowanki promującej
Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki – wybrane prace zostaną
wydane jako element kolorowanki adresowanej do najmłodszych.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.

II.

Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
2. Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 kwietnia 2020r. o godz. 15:00.
3. Prace konkursowe wraz z załącznikami
w zamkniętej kopercie na adres:

należy

przesłać

lub

dostarczyć

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,
ul. Długa 41
85-034 Bydgoszcz
(sekretariat WiMBP)
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na kolorowankę”
4. Koperty z nadesłanymi lub dostarczonymi pracami konkursowymi, zostaną otwarte
przez komisję konkursową w dniu 4 maja 2020 r. o godz. 10:00.
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5. Praca konkursowa:
a) rysunek konturowy w formie kolorowanki – prace powinny przedstawiać
podwodny świat z wplecionym elementem literniczym
b) każdy Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko 1 pracę,
c) format prac – A4
6. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (Załącznik 1), zawierającą
następujące dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek uczestnika
konkursu, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, nr telefonu rodzica lub
opiekuna prawnego, adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego.
7. W konkursie można wziąć udział w przypadku dołączenia do pracy konkursowej
zgody
rodzica
lub
opiekuna
prawnego
na
udział
w
konkursie
i zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). W przypadku
nie dostarczenia kompletu załączników, prace będą odrzucane bez poddania ich
ocenie przez komisję konkursową.
8. Zasady przyznawania nagród:
a) prace oceniane będą pod kątem zgodności z tematem konkursu,
oryginalności prezentowanych treści oraz walorów plastycznych;
b) Uczestnicy Konkursu podzielni zostaną na 3 kategorie wiekowe:
dzieci w wieku 5-6-lat, dzieci w wieku 7-9-lat i dzieci w wieku10-13-lat;
c) komisja konkursowa powołana przez Organizatora przyzna nagrody
autorom wybranych prac.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 maja 2020 r. Rodzice lub opiekunowie prawni
laureatów konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową lub
telefoniczną.
III.

Nagrody
1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane po 3 nagrody oraz wyróżnienia
według decyzji komisji konkursowej.
2. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody w postaci książek, drobnych
upominków oraz zamieszczenia nagrodzonych prac wraz z imieniem, nazwiskiem
i wiekiem laureata w festiwalowej kolorowance.

IV.

Ochrona danych osobowych
1. Podane informacje w postaci danych osobowych przetwarzane będą przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
(administrator danych) przy ulicy Długiej 39, tel. 52 33 99 225, fax: 52 328 73 90,
email: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, REGON: 00000280910.
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w WiMBP w Bydgoszczy należy
kontaktować się pod adresem mailowym: iod@wimbp.bydgoszcz.pl
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3. Dane osobowe uczestników, jak i ich rodziców lub opiekunów prawnych, pozyskane
są wyłącznie do celów Konkursu zgodnie z §8 statutu Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
4. Podanie danych osobowych
do uczestniczenia w Konkursie.

jest

dobrowolne,

aczkolwiek

niezbędne

5. Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo żądać od administratora dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie.
7. Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo wniesienia skargi w sprawie
przetwarzania ich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Dane osobowe uczestników konkursu, rodziców lub opiekunów prawnych, będą
przetwarzane zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
9. Dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia, nazwiska i wieku będą
przetwarzane w celu zamieszczenia podpisanej pracy w pokonkursowej
festiwalowej kolorowance.
V.

Informacje dodatkowe – publikacja prac
1. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne
i bez żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie praw autorskich do pracy
konkursowej na Organizatora Konkursu na wszystkich polach eksploatacji,
a w szczególności:
•

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania
egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami, w szczególności: techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

•

odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania, a także publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. sieć Internet),

•

wykorzystania dla celów reklamowych Organizatorów przy użyciu
w szczególności prasy, telewizji, sieci Internet,

•

do zamieszczania pracy konkursowej w całości lub we fragmentach we
wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiałach
reklamowych i marketingowych publikowanych w formie druku, jak i na
wszelkich innych nośnikach informacji, a także na stronach internetowych
Organizatora Konkursu.

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie przez
Organizatorów imienia i nazwiska oraz wieku laureata konkursu, we wszelkiego
rodzaju materiałach związanych z Konkursem.
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VI.

Uwagi końcowe
1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, Organizatorzy Konkursu nieodpłatnie
nabywają własność egzemplarza pracy konkursowej.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem rodzica lub
opiekuna prawnego, iż uczestnik konkursu jest autorem nadesłanej pracy i nie jest
ona obciążona prawami autorskimi osób trzecich.
3. Przesłanie lub dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym
przekazaniem praw autorskich, przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika
konkursu na rzecz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda
Bełzy w Bydgoszczy oraz zgodą na jej wykorzystanie na polach eksploatacji
wymienionych w pkt. V niniejszego regulaminu.
4. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Dział Promocji
tel. 52 33-99-227
mail: promocja@wimbp.bydgoszcz.pl
5. Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
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Załącznik nr 1

KATRTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS
„LITEROBRAZKOWA KOLOROWANKA”

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wiek uczestnika konkursu: ……………………………………………………………………………………..
3. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu i nie
była wcześniej publikowana lub nagradzana.

…………..………………………………………………….…………
data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2

Zgoda na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na udział dziecka:
..….………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko oraz wiek dziecka

w Konkursie plastycznym pod nazwą „LiterObrazkowa kolorowanka” organizowanego
w ramach Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki przez Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Ja, niżej podpisana(y) , zapoznałam(em) się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na udział
dziecka w Konkursie plastycznym „LiterObrazkowa kolorowanka”.

…………...…………………………………………………….…………
data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych
dzieckai moich zgodnie z zasadami zawartymi w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 /RODO/ 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
data i czytelny podpis rodzic lub opiekuna prawnego

………….………………………………………………….…………

Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i wieku dziecka w mediach oraz stronach
internetowych Organizatora Konkursu w przypadku wytypowania dziecka jako laureata.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie imienia, nazwiska i wieku dziecka w festiwalowej
kolorowance jako współautora.

……..........……………….……………………………….…………
data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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