Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28/2020
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2020 roku

Regulamin Konkursu plastycznego „Wszystkiego najlepszego, Biblioteko”
organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha ConradaKorzeniowskiego w Gdańsku
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Wszystkiego
najlepszego, Biblioteko” organizowanym z okazji jubileuszu („urodzin”) 75-lecia WiMBP w
Gdańsku, zwanym w regulaminie Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą
w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6, wpisana do rejestru instytucji kultury województwa
pomorskiego pod nr 6/99 zwana dalej Organizatorem
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
WARUNKI KONKURSU
§2
1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 5 do 8 lat, będących czytelnikami biblioteki, tzn.
dzieci zapisanych do dowolnej filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
Wykaz filii http://www.wbpg.org.pl/filieLista
2. Formą pracy konkursowej jest wykonanie kartki z życzeniami urodzinowymi dla biblioteki z
okazji jubileuszu 75-lecia.
3. Zadaniem uczestniczka konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie laurki oraz
napisanie życzeń. Dzieciom, które jeszcze nie potrafią pisać, w zapisaniu tekstu mogą pomóc
dorośli lub starsze rodzeństwo.
4. Prace nie mogą przekraczać formatu A3. Technika prac dowolna (np. rysunek, malarstwo,
kolaż).
5. Projekty należy przesłać do dnia 30.06.2020 r. na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806
Gdańsk, z dopiskiem „Wszystkiego najlepszego, Biblioteko” lub dostarczyć osobiście
do Biblioteki dla Dzieci, (budynek Biblioteki Głównej, Targ Rakowy 5/6, I piętro) w
godzinach udostępniania. Prac nie można dostarczyć w formie elektronicznej.
6. Zgłoszenia dokonane po dniu 30.06.2020 r. nie będą rozpatrywane.
7. Do wysłanej pracy należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi
autora oraz zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Formularz i Zgoda stanową
odpowiednio Załączniki do niniejszego Regulaminu. Praca składana osobiście musi być
przekazana w zamkniętej kopercie i zawierać formularz zgłoszeniowy i zgodę opiekuna
prawnego.
8. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w ust.1-7 powoduje dyskwalifikację
nadesłanego projektu bez oceny merytorycznej.
9. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia nadesłanych prac, powstałe w wyniku transportu
pocztowego.
10. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia, obejmującego jedną pracę.
11. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28/2020
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2020 roku

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119).
12. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne prezentacje, powielanie
i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich prace w celach archiwalnych
i promocyjnych, np. mediach społecznościowych, stronie internetowej biblioteki, innych
portalach internetowych, drukowanych biuletynach informacyjnych
WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
§3
1. Do wyłonienia laureatów Konkursu uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby
wskazane przez Organizatora. Liczba członków Komisji Konkursowej będzie nie mniejsza niż 3
osoby. Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołują członkowie komisji ze swego grona.
2. Komisja oceniając zgłoszone projekty, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi
w niniejszym regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze oryginalność, walory
artystyczne oraz staranność wykonanych prac.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Decyzja o wyłonieniu laureatów Konkursu zostanie potwierdzona protokołem Komisji
Konkursowej, na podstawie którego zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Wzór Protokołu
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
5. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 31.07.2020 r. Wyniki zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.wbpg.org.pl.
6. Przedstawiciele ustawowi w imieniu autorów zwycięskich i wyróżnionych projektów wyrażają
zgodę na upublicznienie faktu, że autorzy ci zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje uprawnienie
Organizatora do publicznego ujawnienia imienia i nazwiska, wieku autora oraz wizerunku
nagrodzonego projektu. Wzór powyższej zgody zawarty jest w „Oświadczeniu przedstawiciela
ustawowego”, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

NAGRODY
§4
1. Nagrodzonych w konkursie zostanie 10 najlepszych prac, które wskaże Komisja
Konkursowa.
2. Nagrodą w Konkursie są nagrody rzeczowe: gra planszowa „Mistrz bajek” oraz książki dla
dzieci. Nagrody w tej samej postaci zostaną przyznane 10 osobom.
3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe oraz na
równowartość pieniężną.
PRAWA AUTORSKIE
§5
1. Uczestnik poprzez przekazanie prac do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że
zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej,
samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.
2. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich.
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3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez
Organizatora z nadesłanych projektów.
4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanych projektów
w publikacjach związanych z Konkursem oraz innych celach promocyjnych, tj. publikacje
drukowane i cyfrowe, elementy gry planszowej, strony internetowe, wszelkie materiały
promocyjne, prezentacje, z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą
przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, uczestnik ma prawo
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@wbpg.org.pl
3. Celem przetwarzania niżej wymienionych danych jest zgłoszenie się do Konkursu, w
którym uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru
telefonu i adresu e-mail. Przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych jest
niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania
zwycięzcom nagród w Konkursie.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody,
wyrażonej podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego
w którym nastąpił obowiązek podatkowy.
6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane
osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla
Administratora.
7. Uczestnik ma prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich,
uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
8. Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze
zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy.
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas
tych danych i brak możliwości udziału w Konkursie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do niedopuszczenia uczestników do Konkursu, bądź ich
dyskwalifikacji bez podania przyczyny, w szczególności jeśli ich prezentacja będzie nie
zgodna z regulaminem Konkursu, zawierała treści niedozwolone dla nieletnich, wulgarne,
obraźliwe, propagujące nietolerancję bądź nienawiść, zagrażające bezpieczeństwu
uczestników lub inne treści niezgodne z polskim prawem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu, także w trakcie jego
trwania.
3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich.
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4. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom
niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. Zgłoszenie do Konkursu oznacza
przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem przez uczestnika.
5. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia
Konkursu, a ich wykładnia należy do Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu, także w trakcie jego
trwania.
7. Regulamin w jego pełnym brzmieniu oraz informacje o jego zmianach będą dostępne do
wglądu dla uczestników Konkursu pod adresami Organizatora wskazanymi w I/pkt 2.
8. Pytania w sprawie konkursu można kierować do Działu Promocji, Marketingu i PR WiMBP
w Gdańsku tel.: 58 301 48 11, wew. 221; e-mail: promocja@wbpg.org.pl.

