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Regulamin Konkursu Plastycznego
„Święty Mikołaj w oczach dzieci"

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
Realizator: Biblioteka Główna , Filia nr 1, Filia nr 2
Cele konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację postaci
jednego z najpopularniejszych świętych chrześcijańskich
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych z wykorzystaniem materiałów
z odzysku
3. Promowanie talentów dzieci
Regulamin konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci z kraśnickich przedszkoli i szkół podstawowych (kl.I-III)
2. Czas trwania konkursu: 08 – 30.11.2021 r.
3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnej karty czytelniczej w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Kraśniku i wypożyczenie minimum 5 książek
4. Do konkursu można przystąpić w jednej wybranej placówce MBP
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną indywidualną pracę
6. Format i technika dowolna (np. plastelina, pastele, farby, ścinki papieru, materiały z odzysku,
włóczka itp.) Praca może być płaska lub przestrzenna
7. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody (I,II,III miejsce) w dwóch kategoriach:
dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III. Przewidujemy przyznanie wyróżnień
8. Praca powinna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę z danymi: imię i nazwisko
wykonawcy, kategoria wiekowa (klasa), pełną nazwę szkoły, przedszkola, adres
i telefon szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko opiekuna
9. Prace wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem zawierającym zgodę rodziców na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu należy dostarczyć do 30.11.2021 r.
do jednej wybranej placówki MBP w Kraśniku, w której dziecko chce wziąć udział
10. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie
11. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w każdej
bibliotecznej placówce
12. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 06.12.2021 r.
13. Zgłoszenie na konkurs pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie
do dyspozycji organizatorów
14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie
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Regulamin dostępny jest na stronie: biblioteka.krasnik.pl oraz na Fb.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
Konktakt:
Biblioteka Główna –Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, ul. Kochanowskiego 1a,
tel. 603 153 490, odm@mbp.krasnik.pl
– osoba do kontaktu: Sylwia Bis
Filia Nr1, ul. Ks. Zielińskiego 3, tel. 603 153 290, filia1@mbp.krasnik.pl
– osoba do kontaktu: Katarzyna Sudół
Filia Nr2, ul. Piaskowa 20, tel. 603 153 088, filia2@mbp.krasnik.pl
– osoba do kontaktu: Jolanta Zając

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:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, ul. Koszarowa 10A, 23-200 Kraśnik
2) 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.
3) 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, przedszkola i wizerunku na stronie internetowej Administratora na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Dane Uczestnika będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom
świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
5) Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. A w przypadku zgody, do momentu
wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, na jaki zgoda została udzielona.
6) Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania
oraz wniesienia sprzeciwu.
7) 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.
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) 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.

