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REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO „EKOLOGICZNA BIBLIOTEKA”

ORGANIZATOR
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
WSPÓŁORGANIZATOR
-Nadleśnictwo Kraśnik
REALIZATOR
- ODM, F1, F2
CEL KONKURSU
- popularyzacja literatury popularno-naukowej
- promowanie czytelnictwa
-rozwijanie kreatywnego myślenia
- uczenie odpowiedzialności za naszą planetę
ADRESACI KONKURSU
-konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6- 10 lat (ostatnia grupa przedszkolna i kl. I-III S.P.)
-ma charakter otwarty
- uczestnictwo jest dobrowolne
CZAS TRWANIA KONKURSU
- konkurs trwa : 19IV – 7V
- finał 10V w każdej z wyżej wymienionych placówek
- informacje o wynikach będą na stronie: biblioteka.krasnik.pl lub portalach społecznościowych
FB Biblioteki
WARUNKI UCZESTNICTWA
- w każdej bibliotece przygotowane będą różne pytania - zadania z wiedzy ekologicznej
( 3 w poniedziałek i 3 w środę)
- raz w tygodniu w poniedziałek, biblioteka na swojej stronie umieści jedno pytanie, które będzie
dotyczyło wszystkich placówek
- za każdą poprawną odpowiedź będzie można zdobyć 1punkt
- każde wypożyczenie 3 książek to również 1 punkt
- uczestnik może w każdej placówce odpowiadać na pytania, wypożyczać książki i zdobywać punkty
- osoba biorąca udział w konkursie, musi się określić, w której bibliotece otrzyma dyplom
- 22 IV z okazji Dnia Ziemi w każdej placówce zostaną dodatkowo przygotowane zabawy, rebusy,
zagadki…za które również będzie można zdobyć dodatkowe punkty
- 26 IV z okazji Dnia Drzewa- jak wyżej, będzie można zdobyć więcej punktów biorąc udział
w przygotowanych zadaniach
- każda placówka wyłania swoich zwycięzców(I,II,III miejsce), każdy uczestnik otrzyma dyplom
i mini nagrodę( pocieszenia)
- przewidujemy przyznanie wyróżnień

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne
i nie przysługuje od nich odwołanie.
Osoby do kontaktu:
- Biblioteka Główna - Sylwia Bis 81 8843470; odm@mbp.krasnik.pl
- Filia nr 1 –Katarzyna Sudół, Edyta Wnuczek 81 8258271; filia1@mbp.krasnik.pl
- Filia nr 2 - Jolanta Zając 81 8252473; filia2@mbp.krasnik.pl

klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, ul. Koszarowa 10A, 23-200
Kraśnik.

1) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl. we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania

danych

osobowych

oraz

korzystania

z

praw

związanych

z przetwarzaniem danych osobowych.

2) Dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia procedury konkursowej, wyłonienia laureatów, przyznania nagród, publikacji
wyników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej w zw. z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;

b) promocji prac konkursowych poprzez upublicznienia danych osobowych Uczestnika, w postaci:
imienia, nazwiska, klasy, szkoły i wizerunku na stronie internetowej Administratora na podstawie Państwa
dobrowolnie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3) Dane Uczestnika będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub
podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.

4) Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w
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jednolitych

organizacji i zakresu działania
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przypadku zgody,

do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, na jaki zgoda została
udzielona.

5) Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

6) W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać, kierując
żądanie na adres siedziby Administratora lub na adres email: iod@zeto.lublin.pl.

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie Państwa i dziecka danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości uczestnictwa dziecka w konkursie. Wyrażenie zgody na upublicznienie danych Uczestnika
w publikacjach, na stronie internetowej jest dobrowolne i jej brak nie będzie miał wpływu na udział
w konkursie.

