
Szok twórczości kolędowej – Choinka świąteczna 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, nawiązującej do 

tematu: Choinka świąteczna. 

3. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa oraz pielęgnowanie tradycji 

związanej z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia, rozbudzanie oraz 

promocja twórczości artystycznej wśród społeczności lokalnej. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Godów. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

3. Pracę należy dostarczyć do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Godowie, ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów, gdzie w momencie składania pracy 

należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.  

4. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: praca indywidualna, praca 

rodzinna/grupowa, co należy oznaczyć na formularzu. 

5. Uczestnik konkursu lub jego rodzic/prawny opiekun, w przypadku osób 

niepełnoletnich, składając podpis na formularzu zgłoszeniowym 

oświadcza, że: 

- autorskie prawa majątkowe zostają przekazane nieodpłatnie na rzecz 

Organizatora konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.), w 

szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, 

wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we 

wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób 

ich zwielokrotnienia      i wprowadzenia do obrotu; 

- podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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 

„RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie;  

– praca zgłoszona do konkursu nie była wcześniej wyróżniana, nagradzana i 

publikowana, w tym również w Internecie. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin jury. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

III.  ZASADY KONKURSU 

 

1. Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

a) praca plastyczna płaska, 

b) technika wykonania – dowolna. 

c) format pracy A5, A4 lub A3 

2. Niespełnienie wymogów technicznych skutkuje odrzuceniem pracy bez 

dodatkowego informowania zgłaszającego. 

3. Termin składania prac mija 13 grudnia 2019 o godz. 15.00 

4. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane w siedzibie GBP w 

Godowie. Po wystawie można zgłaszaną pracę odebrać. 

5. Prace konkursowe oceni Komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora, w następujących kategoriach: 

 Prace rodzinne/grupowe 

 Dzieci do lat 6 

 Dzieci 7-10 lat 

 Młodzież 11-14 lat 

 Powyżej 15 lat 

6. Złożone prace będą oceniane przez powołaną Komisję, według  

następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne i oryginalność pomysłu, 

dobór i wykorzystanie materiałów, estetyka pracy, samodzielność wykonania. 

7. Decyzje podjęte przez Komisję zatwierdzone zostaną w formie pisemnego 

protokołu i mają charakter ostateczny. 

8. O liczbie przyznanych nagród i wyróżnień decyduje komisja. 



9. Szczegółowe informacje o sposobie oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu 

zostaną podane na stronie internetowej Organizatora, po zakończeniu 

przyjmowania prac. 

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby 

niniejszego Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, 

ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów.   

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której 

mowa w 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 „RODO”;  

b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;  

c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na 

ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.  

3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora 

obsługujący Konkurs.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie niezbędne 

do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia 

oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego 

okresu dane osobowe zostaną usunięte.  

5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:  

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie 

i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: 

kontakt@bibliotekagodow.pl 

b) do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych;  

c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna, że przetwarzanie 

dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych.  

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia 

udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do 

ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości udziału w Konkursie.  

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje 

następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu 

do kontaktu.  

8. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach, niż 

wskazane w ust. 2 powyżej.  

9. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować     

się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

biuro@bhpjanicki.pl 

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

3. W sprawie konkursu informacje udzielane będą pod nr tel. 32 4727070 lub 

729 411 087. 

mailto:biuro@bhpjanicki.pl

