Regulamin konkursu plastycznego „Plastik Fantastik"

§1
Organizator
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku pod patronatem Burmistrza Miasta
Kraśnik Wojciecha Wilka

§2
Cele konkursu
- poszerzanie świadomości dzieci i młodzieży na temat plastiku, recyklingu i ekologii
- propagowanie literatury dotyczącej ochrony środowiska
- danie drugiego życia odpadom plastikowym
- rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych

§3
Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta Kraśnik i powiatu
kraśnickiego, którzy są użytkownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku.
Podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: dzieci od 6 do 11 lat oraz młodzież od 12 do 16
lat, w których zostaną przyznane nagrody. W każdej z kategorii zostanie wyłoniony
zwycięzca oraz zostaną przyznane wyróżnienia. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne
i nieodpłatne.

§4
Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r.

§5
Warunki uczestnictwa
1. Kategoria wiekowa – dzieci od 6 lat do 11 lat:
- praca plastyczna w formacie A3 lub A4, w której tematyką będzie tworzywo sztuczne,
plastik
LUB

- stworzenie przestrzennej pracy plastycznej, gdzie głównym surowcem będzie plastik
(dodatkowe punkty za użycie tworzywa HDPE, PP) a stworzone dzieło będzie miało swoje
praktyczne zastosowanie
- wysokość – od 30 do 50 cm
2. Kategoria wiekowa – dzieci od 12 lat do 16 lat:
- należy stworzyć przestrzenną pracę plastyczną, gdzie głównym surowcem będzie plastik
(dodatkowe punkty za użycie tworzywa HDPE, PP) a stworzone dzieło będzie miało swoje
praktyczne zastosowanie
- maksymalna wysokość – 50 cm.

OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAC:

- prace mogą być realizowane jedynie indywidualnie (nie zespołowo), każdy uczestnik może
zgłosić do konkursu jedną pracę
- pracę oraz kartę zgłoszeniową i zgodę na udział w konkursie można dostarczyć do dowolnie
wybranej placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku: Biblioteki Głównej
(ul. Kochanowskiego 1a), Filii nr 1 (ul. Ks. Zielińskiego 3), Filii nr 2 (ul. Piaskowa 20).

§6
Kryteria oceny
- prace będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję
- prace nie spełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę
w ocenie
- komisja będzie zwracać szczególną uwagę na użyteczność pracy oraz estetykę i dbałość
wykonania

§7
Prawa autorskie, wizerunek
1. Rodzic/Opiekun Uczestnika oświadcza, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do pracy,
w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są
ograniczone w żaden sposób, zaś Rodzic/Opiekun jest uprawniony do rozporządzania tymi
prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2. Rodzic/Opiekun przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora, bez
ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe prawa autorskie zostają
udzielone na wykorzystanie pracy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) wraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do
opracowania pracy.
3. W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo do publicznego
prezentowania pracy przestrzennej czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku.
4. Rodzic/Opiekun Uczestnika zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do
Organizatora autorskich praw osobistych odnoszących się do pracy, w tym zobowiązuje się
do nieingerowania w sposób wykorzystywania pracy przez Organizatora, który będzie mógł
wykorzystywać pracę w całości, jak również w części w postaci dowolnych elementów.
5. Rodzic/Opiekun uczestnika mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora
wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego
rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz w publikacjach Organizatora. Stosowne
oświadczenie zostało zawarte w Załączniku do Regulaminu.

§8
Finał
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Tygodniu Bibliotek między 8 a 15 maja 2022 r.
Informacje o wynikach będą umieszczone na portalu społecznościowym FB Biblioteki
a osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie przez Organizatora. Prace, które
wpłyną na konkurs zostaną wyeksponowane w każdej z placówek na wystawach.

§9
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Użyj tworzywa syntetycznego i stwórz coś pożytecznego!

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 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.

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.

