
 

Regulamin 

konkursu plastycznego 

 

„Biblioteka - świat w jednym miejscu” 

organizowanego przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku powyżej 10 lat.  

3. Każdy uczestnik może nadesłać, lub dostarczyć w inny sposób, maksymalnie jedną 

pracę. 

4. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie zainteresowań literackich dzieci  

 rozwijanie wyobraźni dzieci i zachęcanie do aktywności twórczej 

 wzbogacanie warsztatu plastycznego dzieci poprzez stosowanie różnorodnych technik 

plastycznych 

5. Czas trwania konkursu: 25.04 - 20.05.2022 r. 

6. Termin składania prac i rozstrzygnięcie konkursu  

 

Podpisane prace wraz z podpisanymi zgodami należy składać do 20.05.2022. r.  

w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.  

Prace wraz z wypełnionymi zgodami można przesłać również na adres  

Miejska Biblioteka Publiczna  

Ul. Grodzka 3 

76-200 Słupsk  

Z dopiskiem konkurs: „Biblioteka – świat w jednym miejscu” 

Ogłoszenie wyników nastąpi 27.05.2022  r. na stronie Internetowej Biblioteki 

www.biblioteka.slupsk.pl 
 

7.  Warunki uczestnictwa: 

http://www.biblioteka.slupsk.pl/


1. Na konkurs można przekazać jedną indywidualną pracę plastyczną wykonaną 

samodzielnie, dowolną techniką (z wyłączeniem formy drukowanej) do formatu 

A3, A4 (płaskie), nawiązującą do tytułu konkursu.  

2. Konkurs ma zasięg regionalny. 

3.  Prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do Biblioteki Głównej, Miejsca 

Animacji Kultury, Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku lub przesłać 

pocztą na w/w adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Do pracy powinna 

być dołączona pisemna zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka w celach związanych z konkursem (załącznik 1a i 1 b). 

4. Praca powinna zawierać dołączoną metryczkę, zawierającą: tytuł pracy, imię  

i nazwisko autora/autorów oraz imię i nazwisko, nr telefonu – do kontaktu  

w sprawie konkursu, 

5. Prace zgłaszane na konkurs przez nauczyciela, powinny dodatkowo posiadać  

na odwrocie napisany numer szkoły, z której zostały dostarczone. 

6. W przypadku , gdy praca nie zostanie podpisana, nie będzie ona brana pod uwagę 

podczas oceniania. 

7. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte 

w niniejszym regulaminie.  

8. Przekazujący pracę na konkurs: 

a) wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie 

b)  wyraża zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu promocji działalności 

biblioteki (publikacja pracy na stronie internetowej biblioteka.slupsk.pl,  

w serwisie facebook. 

7.  Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku wyłącznie na potrzeby konkursu oraz 

promocji działań biblioteki.  

8.  Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 

Dąbrowskiej w Słupsku  

 

 

 

 

 

 



§ 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 

Dąbrowskiej w Słupsku z siedzibą przy ul. Grodzkiej 3, 76-200 Słupsk.  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować się   

e-mailowo: iod@mbp.slupsk.pl.  

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe, w tym wizerunek, w celu realizacji 

konkursu „Biblioteka – świat w jednym miejscu” oraz działań informacyjnych.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

5. Dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom zajmującym się obsługą 

informatyczną, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla 

których Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 

Dąbrowskiej w Słupsku.  

6. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, które 

jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Zgoda ta może 

zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest 

dobrowolne.  

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych 

osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii 

Dąbrowskiej w Słupsku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu.  

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej: 

http://www.biblioteka.slupsk.pl oraz https://www.facebook.com/bibliotekaslupsk/ 

3. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 

 

 


