
Regulamin "Jubileuszowego" Konkursu Plastycznego "Ogrodzieniec - Moje Miasto"

1. Organizatorem "Jubileuszowego" Konkursu Plastycznego "Ogrodzieniec - Moje Miasto"
jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu i Fundacja "Stara Szkoła".

2. Temat konkursu brzmi: "Ogrodzieniec - Moje Miasto" i jest związany z 50-tą rocznicą
odzyskania praw miejskich przez Ogrodzieniec.

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu Gminy Ogrodzieniec, a także
dzieci przebywające na terenie Gminy Ogrodzieniec w czasie ferii zimowych.

4. Konkurs adresowany jest do grupy wiekowej 6-18 lat.

5. Temat konkursu plastycznego może być indywidualnie interpretowany przez autorów prac,
prace plastyczne można wykonać w dowolnej, płaskiej technice rysunkowej, malarskiej,
mieszanej, także kolażu z użyciem reprodukcji, fotografii i zdjęć.

Format pracy dowolny, minimum A4.

6. Każda praca powinna być pracą indywidualną, wykonaną przez jednego autora. Prace
należy podpisać wg. wzoru: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, numer kontaktowy
(telefon opiekuna), miejsce zamieszkania.

7. Prace należy składać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu, w dniach:
od 24 do 31 stycznia 2023 r.

8. Prace plastyczne wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność organizatora
konkursu.

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie wymaganych
zgód (będących Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz dostarczenie ich wraz ze
składanymi pracami konkursowymi.

10. W przypadku niepełnoletnich: rodzic lub opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na
udział niepełnoletniego w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora
pracy przez Bibliotekę, a także na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych oraz
ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu
się z niniejszym regulaminem.

11. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej na stronie
internetowej Biblioteki oraz Gminy Ogrodzieniec, na profilu Facebook oraz opublikowanie w
Gazecie Ogrodzienieckiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.



Załącznik nr 1

ZGODY DLA UCZESTNIKÓW PEŁNOLETNICH I RODZICÓW/OPIEKUNÓW
UCZESTNIKÓW MAŁOLETNICH

Dla pełnoletniego uczestnika:

Zgadzam się na publikację i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w
konkursie zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ogrodzieńcu, z
siedzibą przy ul. Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Bibliotekę danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i
realizacji niniejszego konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych autora pracy
zgłoszonej na konkurs we wszystkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wiem,
że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją wycofać w dowolnym momencie, co będzie
równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w konkursie, a w przypadku przyznania nagrody,
z jej przepadkiem.

Dla rodzica/opiekunka małoletniego uczestnika

Zgadzam się na udział w konkursie dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w
konkursie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ogrodzieńcu, z siedzibą przy ul.
Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę
danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji
niniejszego konkursu. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych
osobowych autora pracy zgłoszonej na konkurs we wszystkich informacjach o tym konkursie
i jego wynikach. Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją wycofać w dowolnym
momencie, co będzie równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w konkursie, a w przypadku
przyznania nagrody, z jej przepadkiem.

Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
konkursowej na rozpowszechnianie i publikację dostarczonej pracy:

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie dostarczonej pracy i jej publikację na wszystkich
polach eksploatacji.

..........................................................................................................................................

(data, czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego
niepełnoletniego autora)



KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Ogrodzieńcu, z siedzibą przy ul. Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec, Tel. 32 6733742,
e-mail: biblioteka@ogrodzieniec.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować na adres e-mail:
biblioteka@ogrodzieniec.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym
skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, w
tym przyznaniem nagród oraz kontaktem w tym celu ze zwycięzcami na podstawie wyrażonej
przez nich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku przyznania nagrody, dane
zwycięzcy niezbędne do jej wydania oraz wywiązania się przez Administratora z
obowiązków podatkowych będą przetwarzane na podstawie przepisów ordynacji podatkowej
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty upoważnione do tego na
podstawie przepisów prawa, a także podmioty zapewniające poprawne działanie poczty
elektronicznej oraz serwisów internetowych, fundatorzy nagród oraz lokalna gazeta „Gazeta
Ogrodzieniecka” (ul. Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec).

5. W związku z możliwym transferem danych do USA poprzez serwis Facebook,
administrator informuje, że będzie to realizowane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO,
w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W celu
skorzystania z praw przysługujących na mocy art. 15-22 RODO, wobec tych podmiotów
należy skontaktować się z nimi poprzez udostępnione w serwisie Facebook formularze.

6. Dane uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez 5 lat następujących po
roku, w którym nastąpiło wydanie nagrody. Dane przetwarzane w celu obrony przed
roszczeniami będą przechowywane do 3 lat po zakończeniu konkursu.

7. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na
podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO.

8. W związku z wyrażoną zgodą ma Pan/i prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej, jednakże jest
równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w konkursie, a w przypadku przyznania nagrody,
z jej przepadkiem.

9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa
UODO (uodo.gov.pl).

10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

…............................................................................


