Wołów, 14.01.2019 r.

Regulamin konkursu czytelniczego
„ Książka, którą polecam”

ORGANIZATORZY KONKURSU
Miejska i Gminna Biblioteka w Wołowie, Urząd Miejski w Wołowie, Starostwo Powiatowe
w Wołowie
CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:
1. Kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego.
2. Rozbudzanie pasji czytania i świadomości czytelniczej,
3. Zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania.
4. Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.
5. Wzmacnianie w dziecku wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów.
6. Pobudzanie kreatywności, twórczości i wyobraźni.
7. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego.
8. Zachęcanie do korzystania z bibliotek publicznych.
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I–VIII szkół podstawowych, działających na terenie
powiatu wołowskiego.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie statusu czytelnika, jednej w powiatowych
bibliotek: MiGBP w Wołowie, Biblioteka w Wińsku lub Biblioteka w Brzegu Dolnym (wraz z filiami),
wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej wraz z regulaminem konkursu, a także złożenie
kompletu dokumentów, w terminie określonym w par. 5, niniejszego regulaminu.
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3. Konkurs czytelniczy „ Książka, którą polecam” polega na stworzeniu plakatu promującego
wybraną książkę. Technika wykonania plakatu dowolna. Plakat powinien być wykonany
w formacie A3.
4. Czas trwania konkursu: 14 stycznia 2019 r. do 07 kwietnia 2019 r.
5. Termin i miejsce składania prac: do 08. 04.2019 r., MiGBP w Wołowie, filie biblioteczne.
6.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych uczniowie kl. I-III oraz

uczniowie klas IV -VIII. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Tygodnia Bibliotek (tj. maj 2019 r.).
Dokładny termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie internetowej biblioteki
www.migbp-wolow.pl
7. Laureaci konkursu otrzymają tytuł CZYTELNIKA ROKU, dyplomy oraz nagrody książkowe.
8. Prawa autorskie. Udział w konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem wszelkich autorskich
praw majątkowych na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne
eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach,
wszelkiego rodzaju wydawnictwach, na stronach internetowych oraz

portalach

społecznościowych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie, Urzędu Miejskiego w
Wołowie

oraz jednostek współpracujących, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o

prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszego Regulaminu, nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

data …....................... podpis opiekuna i rodzica uczestnika konkursu ........................................…
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Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Książka, którą polecam”

Nazwisko uczestnika:
Imię uczestnika:
Szkoła:
Klasa:
Nazwisko opiekuna:
Imię opiekuna:
Nr telefonu opiekuna:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w karcie zgłoszeniowej, na zasadach
określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
……………………………………………….
podpis opiekuna uczestnika konkursu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – uczestnika konkursu, podanych w
karcie zgłoszeniowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
……………………………………………….
podpis rodzica uczestnika konkursu
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie z siedzibą w Wołowie ul. Sikorskiego 8, 56-100 Wołów jako administrator danych,
informuje Panią/Pana, iż:
•

podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by uczestniczyć w Konkursie „Książka,którą polecam” odbywającym się w dniach 14 stycznia 2019 r. do 07 kwietnia 2019 r .;

•

posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

•

dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie MiGBP;

•

podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; na czas niezbędny do organizacji niniejszego konkursu;
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•

inspektorem ochrony danych w MiGBP jest Pani Małgorzata Szulc adres e-mail: malgorzata.szulc@migbp-wolow.pl

•

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości
………………………………………………………………………Podpis opiekuna i rodzica uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publiczne udostępnienie oraz wszelkie utrwalenie i zwielokrotnienie w nieograniczonym czasowo okresie danych mojego dziecka, niezbędnych do realizacji oraz promocji konkursu „Książka, którą polecam”, w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie bez konieczności każdorazowego jej zatwierdzania.
data …....................... podpis rodzica uczestnika konkursu........................................

Wyrażam zgodę, w nieograniczonym czasowo okresie, na publikację wizerunku mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realiza cji oraz promocji konkursu „Książka, którą polecam”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2017 roku, o ochronie danych osobowych.
Pouczony zostałem o prawie wglądu do moich danych oraz ich zmiany.
data …....................... podpis rodzica uczestnika konkursu ........................................
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