
REGULAMIN KONKURSU  

„Polecam ci tę książkę”  

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na stworzenie 

zaproszenia do przeczytania książki w formie, listu, wiersza, opisu lub plakatu ogłoszonego 

przez  MiPBP im. Stefana Żeromskiego w Drawsku, zwanym dalej konkursem. 

 

ORGANIZATORZY  

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim 

 

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja twórczości literackiej i promocja 
czytelnictwa, ale także rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności literackich oraz 
plastycznych uczestników. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU 

1.Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ogród książki- miejscem twórczych inspiracji           
i integracji”, na który organizatorzy uzyskali dofinansowanie ze środków MKDNiS z Programu 
Promocja Czytelnictwa 2021. 

2.Przedmiotem konkursu jest stworzenie listu, wiersza, opisu lub plakatu z ilustracją i 
tekstem zachęcającym do przeczytania konkretnej książki, którą dzieci przeczytały i polecają 
innym czytelnikom. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i regionalny. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych. 

3. Praca konkursowa oraz projekt plakatu musi być oryginalny, wykonany specjalnie na 

potrzeby niniejszego konkursu.  

4. Praca konkursowa powinna zostać opisana imieniem i nazwiskiem autora. 

5. Do  projektu należy załączyć Formularz zgłoszeniowy wg wzoru załączonego do 

Regulaminu  (Załącznik nr 1) oraz Oświadczenie (Załącznik nr 2).  

6.Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się w witrynie internetowej: 

www.kulturadrawsko.pl , www.bibliotekakulturadrawsko.pl . 

http://www.kulturadrawsko.pl/
http://www.bibliotekakulturadrawsko.pl/


 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

1. Każdy projekt z dopiskiem  KONKURS „POLECAM CI TĘ KSIĄŻKĘ” powinien być dostarczony 

osobiście lub pocztą na adres siedziby Organizatora: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim, 

ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie. 

2. Prace można  dostarczać od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 30 października 2021r.  

do godz. 14.00  (  decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).  

 3. Prace dostarczone po w/w terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

SPOSÓB OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Zgłoszone  do Konkursu projekty zostaną ocenione pod względem  wymogów formalnych 

przez Jury powołane przez organizatora. 

2. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką 

Konkursu. 

3. Decyzje Jury są ostateczne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. 

 

 NAGRODY 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator przeznaczył na zakup nagród 

1000 złotych. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu potwierdza prawa autorskie do nadesłanej pracy/projektu i oświadcza, 

że nie narusza ono praw autorskich osób trzecich ( Załącznik nr 2) 

2. Laureat konkursu przekazuje organizatorowi wszelkie przenaszalne prawa autorskie do 

projektu na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności zwielokrotnienia dowolną  

techniką, w tym drukarską, cyfrową oraz na wszystkich urządzeniach magazynujących dane 

cyfrowe.  

3. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązujące prawa oraz powinny być wolne od 

wad prawnych. Uczestnicy niniejszego konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie 

roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów zgłoszonych przez 

uczestników niniejszego konkursu jako własnych. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.Zgłoszenie projektu do Konkursu przez uczestnika konkursu jest równoznaczne                                        

z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. 



2.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów jest Ośrodek 

Kultury w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie. 

3.Inspektorem  ochrony danych powołanym przez Organizatora jest pani Daria kowalczyk  

nadzorująca prawidłowość przetwarzania danych, z którą można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@kulturadrawsko.pl 

4.Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji                                               

i przeprowadzenia Konkursu  „Polecam ci tę książkę”. Podstawą do przetwarzania danych 

osobowych jest  zgoda na przetwarzania danych osobowych zawarta w formularzu 

zgłoszenia ( Załącznik nr 1 do regulaminu). 

5. Odbiorca danych osobowych mogą zostać : 

a) inne jednostki organizacyjne organizatora 

b) uprawnione organy publiczne 

c)podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji 

d)podmioty drukujące prace konkursowe ( umowa  powierzenia danych osobowych zawarta 

z drukarnią ). 

6. dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej  określonych celów. 

7.Uczestnikom konkursu, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, 

przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych 

b)ograniczenia przetwarzania danych 

c)wniesienia sprzeciwu 

d)cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przetwarzanie danych uczestników , a w 

przypadku laureata – do publikacji wizerunku. 

10. Organizator oświadcza, że  dane uczestników konkursu nie będą  przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Organizator będzie zbierał od uczestników dane w formularzu zgłoszeniowym 

12.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochrona zabezpieczeń 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdroży odpowiednie środki, aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, 

kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz  ryzyko 

mailto:iod@kulturadrawsko.pl


naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 

wadze zagrożeń. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną 

prezentacje projektu plakatu i prac konkursowych oaz publikację nagrodzonych prac                             

w mediach. 

3.Projekt plakatu i inne prace konkursowe wykorzystane zostaną do realizacji wystawy oraz 

do działań promocyjno-edukacyjnych prowadzonych przez organizatora, w tym np.: na 

plakatach, pocztówkach, materiałach pamiątkowych,  itp. 

3.We wszystkich kwestiach spornych decyduje  Jury konkursu. 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści Regulaminu. 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela: 

Renata Kicińska – MiPBP w Drawsku Pomorskim, e-mail: r.kicinska@kulturadrawsko.pl.                     

Tel. 94 3632257 

 Renata Żołądkiewicz – zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim 

Tel. 94 341 3896,  508  529 954, e-mail r.zoladkiewicz@kulturadrawsko.pl 
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Załącznik nr 1   
do Regulaminu Konkursu „Polecam ci tę książkę”  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFON ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES MAILOWY …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że  zapoznałam (em ) się  z Regulaminem Konkursu „Polecam ci tę książkę”, 

który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. 

 

…………………………………………………..                                                               ……………………………………………… 
 Data i podpis  Uczestnika Konkursu                                                           Data i podpis Rodzica/Opiekuna 
 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim z siedzibą ul. Piłsudskiego 12, 
78-500 Drawsko Pomorskie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na 
potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Polecam ci tę książkę”, zgodnie z art. 6 ust. Lit. a rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych o0sobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy  95/46/WE/( RODO) w zakresie niezbędnym  do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, 
wyłonienia laureatów , przyznania nagrody oraz w celach promocji i informacji o konkursie. 
 
………………………………………………………….                                                                …………………………………………………………. 
Data i podpis Uczestnika Konkursu               Data i podpis Rodzica/ Opiekuna 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam (em) się  z informacjami  zamieszczonymi w  pkt. XI Regulaminu Konkursu, 
będącymi realizacją  obowiązku informacyjnego określonego w  art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania 
moich danych osobowych, a także znane mi są  wszystkie przysługujące  mi prawa, o których mowa w art. 15-19  
i 21 RODO. 
 
 
…………………………………………………………………                                                 ……………………………………………………………. 
Data i podpis Uczestnika konkursu                                                                     Data i podpis Rodzica/ Opiekuna 
 
 
 
 W przypadku, gdy zostanę laureatem konkursu , wyrażam zgodę na upublicznienie przez Organizatora moich 
danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz na wykorzystanie przez Organizatora  Konkursu mojego 
wizerunku w postaci fotografii do promocji konkursu i prac bez ograniczeń.  
 

 
………………………………………………..               …………………………………………………………….. 
Data i podpis Uczestnika konkursu                                                                        Data i podpis Rodzica/ Opiekuna 

 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 2   
do Regulaminu Konkursu „ Polecam ci tę książkę” 

 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie do konkursu projekt/ praca literacka ma charakter 
autorski, jest wolny(a) od  roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz 
innych praw pokrewnych, a w  szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów. 
 
 
 
 
………………………………………………..    ……………………………………………….. 
 Data i podpis Uczestnika konkursu                                           Data i podpis Rodzica/ Opiekuna 

 
  

 

 

 


