REGULAMIN KONKURSU
„Jan Paweł II - Przyjaciel dzieci i młodzieży”
Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
(Rok 2020 - Rokiem Jana Pawła II)

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Twardowskiego w Jabłonnie, reprezentowana przez
Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu w celu
realizacji zajęć i wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże
uczestnictwo w zajęciach nie jest możliwe bez ich podania. Dane są chronione z najwyższą
starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie są udostępniane żadnym odbiorcom w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych i prawo ich poprawiania i uzupełniania.
§ 1. Organizator i czas trwania konkursu.
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Jan Paweł II - Przyjaciel dzieci i młodzieży”- Gminny
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży” (dalej zwany „Konkursem”). Organizatorem
konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie wraz z Filią w Chotomowie (dalej
zwany „Organizatorem”)
2. Konkurs trwa od 01.02.2020 r. do 15.05.2020 r.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Jabłonna.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych (dalej zwanych „Uczestnikami Konkursu”)
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
§ 3. Zasady prowadzenia Konkursu.
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej
oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór jest dostępny na stronie
internetowej Organizatora (www.biblioteka-jablonna.eu).
2. Prace wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: 05-110
Jabłonna, ul. Modlińska 102 lub złożyć osobiście w Bibliotece w Jabłonnie lub w Filii
w Chotomowie w terminie do 15 maja 2020 r. Prace i formularze zgłoszeniowe przesłane po
terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
3. Praca plastyczna zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy
osób trzecich.
4. Na rewersie wykonanej pracy należy umieścić imię, nazwisko, klasę i szkołę do której
uczęszcza jej autor.
5. Jeden uczestnik może złożyć w konkursie jedną pracę plastyczną.
6. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna.
§ 4. Jury.
1. Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace.
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Zadaniem Jury jest ocena nadesłanych prac oraz wyłonienie laureatów Konkursu.
Jury ma prawo przyznać wyróżnienie w konkursie, a także ustanowić nagrody specjalne.
Decyzja Jury Konkursu o wyłonieniu Laureatów Konkursu zapada większością głosów.
Decyzja Jury Konkursu wyłaniająca Laureatów jest ostateczna.
Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody niespodzianki, dla wybranych prac plastycznych
zostanie zorganizowana wystawa w siedzibie Biblioteki.

§ 5. Ogłoszenie wyników.
1. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.biblioteka-jablonna.eu
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz dokładnej dacie
i godzinie rozdania nagród telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gminnej imprezy z okazji Dnia Dziecka.
§ 6. Postanowienia końcowe.
1. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia
Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
3. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
4. W związku z organizacją Konkursu (tworzenie listy uczestników, ogłoszenie wyników) zgodę
na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka zobowiązany jest
wyrazić rodzic lub opiekun prawny dziecka zgłaszający Uczestnika Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa z dn. 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb
konkursu.
5. Prace nie są zwracane, przechodzą one na własność Organizatora Konkursu i mogą zostać
wykorzystane na wszelakich polach eksploatacji.
6. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
wynikających w szczególności z prawa autorskiego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione, utracone lub uszkodzone
z przyczyn będących po stronie operatorów pocztowych.
8. Regulamin Konkursu dostępny jest
a. w siedzibie Biblioteki: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 102
b. w siedzibie Filii: 05-123 Chotomów, ul. Strażacka 8
c. oraz na stronie internetowej: www.biblioteka-jablonna.eu
9. W razie niejasności związanych z regulaminem lub zasadami udziału w Konkursie należy
kontaktować się pod nr tel. (22) 782-48-91, lub na pocztę elektroniczną: bibjab@wp.pl

