
REGULAMIN KONKURSU  
W RAWICKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  

PT. „ SARNOWA TU mieszkam” 
 

Regulamin: 
 
1.   Organizatorem Konkursu pt. “SARNOWA TU mieszkam” jest Rawicka    
       Biblioteka Publiczna       
       Filia Rawicz Rynek Sarnowski 1, 63-900 Rawicz 
2.   Celem Konkursu jest: 
   -  zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń      
      multimedialnych oraz tradycyjnych form do promowania  „Małej ojczyzny” 
      (miasta Sarnowa ) z okazji „Dnia Sarnowy” 
   -  aktywizacja twórcza uczniów 
   -  kształtowanie umiejętności współpracy w zespole 
3.   Czas trwania Konkursu: od 24.04.2019 do 24.05.2019 r. 
4.   W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej w zespołach  
      2 osobowych. 
5.   Osoby chcące wziąć udział w Konkursie przygotować mają : album (technika          
      dowolna),prezentację multimedialną( maksymalnie do 20 slajdów) i krótki filmik     
      (maksymalnie 5 – minutowy) wgrany na płytę CD/ DVD lub pendrive. Powinien     
      to być autorski pomysł, zgodny z tematem Konkursu “SARNOWA TU   
      mieszkam”. Prace w ciekawy sposób powinny przedstawiać miasto, w którym  
      uczniowie mieszkają i spędzają czas.    
      Oceniane będą: kreatywność, nieszablonowe podejście do tematu, walory    
      artystyczne oraz estetyka wykonania.  
6.   W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej     
      nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 
7.   Prace należy przesłać lub dostarczyć do biblioteki do 24 maja, z dołączoną kartą    
      zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs “SARNOWA TU mieszkam”. 
      Do każdej pracy należy dołączyć podpisane “Oświadczenie uczestnika konkursu”    
      oraz „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” w formie papierowej. Prace   
      bez oświadczenia uczestnika konkursu będą dyskwalifikowane. 
8.   Wszystkie prace dostarczone na Konkurs podlegać będą ocenie Jury, które     
       powołuje Organizator. 
9.   W konkursie w każdej kategorii zostanie wyłonione tylko pierwsze miejsce,  
       za które zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 
10.  Rozstrzygnięcie Konkursu „SARNOWA TU mieszkam” oraz uroczyste    
       wręczenie nagród nastąpi 01.06.2019 roku podczas  festynu z okazji „Dnia   
       Sarnowy”. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie   
       praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu. 
11.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  
       w celu przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę      



       na publikację imienia i nazwiska zdobywcy nagrody na stronach internetowych     
       Organizatora i w jego mediach społecznościowych. 
12.  Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne  z     
       udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne jej publikowanie na stronie     
       internetowej Rawickiej Biblioteki Publicznej i na jej oficjalnym profilu na   
       Facebooku, oraz wykorzystanie na wystawach organizowanych przez RBP. 
13. W przypadku wykorzystywania w pracy fotografii, na której znajduje się     
       wizerunek człowieka, uczestnik, przesyłając taką pracę, zapewnia, że osoba,     
       której wizerunek znajduje się na fotografii, w prezentacji czy filmie wyraziła   
       zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Dostarczając taką pracę   
       uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką   
       może ponieść Organizator  w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi    
       z prawami autorskimi  do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi    
       innymi prawami. 
14.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
15.  Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego  
       Regulaminu. 
 
 

Ochrona Danych Osobowych: 
 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach        
          przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców   
          i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. 
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie   
          z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie     
          danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami).   
          Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia    
          udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo   
          dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także      
          usunięcia. 
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rawicka    
          Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1 w Rawiczu. 
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący   
          zakres danych: 
           - imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego. 
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu   
          przez okres trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac   
          nagrodzonych. 
 
 
 
 
 


