REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA WIELKANOCNA”
§1
Organizator
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, reprezentowana przez Dyrektora.
§2
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami
świątecznymi, ze względu na to, że tradycja ta powoli zanika.
2. Propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności
twórczej dzieci i młodzieży.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
§3
Temat konkursu
1. Tematem konkursu jest kartka świateczna z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt
Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.
§4
Uczestnicy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wyryki.
Niepełnoletni uczestnicy zgłaszani są przez rodziców, bądź opiekunów prawnych.
Każdy uczestnik może nadesłać jedną samodzielnie wykonaną kartkę.
Technika wykonania prac jest dowolna.
Format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4).
Wypełnioną Kartę zgłoszeniową oraz Pracę należy dostarczyć na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach
Wyryki-Połód 201
22-201 Wyryki
7. Termin dostarczenia prac: 4 kwietnia 2022 roku.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyrykach oraz portalu społecznościowym GBP Wyryki.

§5
Ocena i nagrody
1. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.
2. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora konkursu, które kierować się będzie
następującymi kryteriami: wyobraźnia i inwencja twórcza, technika wykonania pracy (materiał
i stopień trudności), estetyka.
3. Laureaci konkursu o werdykcie Jury i terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja zostanie zamieszczona także na stronie internetowej biblioteki.
§6
Uwagi końcowe
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Wyrykach oraz na stronach internetowych www.gbp.wyryki.eu oraz
https://www.facebook.com/gbpwyryki/.
2. Prace przechodzą na własność Organizatora.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje
materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.
4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym
regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
2) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
3) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
4) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
§7
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, z siedzibą: WyrykiPołód 201, 22-205 Wyryki.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora danych można kontaktować się na adres e-mail:
iod.gbpwyryki@gmail.com.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji konkursu organizowanego przez
Administratora danych pn. „Kartka Wielkanocna”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO*, tj. na podstawie
Państwa zgody oraz w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Administratora danych
– w zakresie wynikającym z Karty Zgłoszeniowej.
5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie zawartych
umów powierzenia przetwarzania oraz udzielonej zgody.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres
niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania na zasadach i w trybie określonym przepisami RODO*.
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej (w tym
mailowej) notyfikacji, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj.
organu nadzorczego w rozumieniu przepisów RODO*.
10. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie wynikającym z Karty
Zgłoszeniowej oraz celu przetwarzania (wizerunek) nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie
organizowanym przez Administratora danych pn. „Kartka Wielkanocna”.
11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym do profilowania, dane nie będą także przekazywane do państw trzecich.
12. Informujemy również, że Administrator danych danych dokładają wszelkich starań, aby zapewnić
niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
prawa.
13. Podmioty zagraniczne przetwarzają dane zgodnie z postanowieniami i wytycznymi wynikającymi
z Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., która przyjęta została na mocy
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej
przez Tarczę Prywatności UE-USA. Niemniej, pomimo faktu zachowywania standardów dotyczących
bezpieczeństwa przetwarzania, akceptowanymi przez Administratora danych, przedmiotowa Decyzja
została unieważniona na mocy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca
2020 r. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, akceptują Państwo jednocześnie ryzyko wynikające
z przekazania danych na serwer zagraniczny (amerykański). W związku z transferem danych do serwisu
Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku),
zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności, Zasadami dotyczącymi przetwarzania danych oraz
Regulaminem serwisu Facebook.
https://www.facebook.com/terms
https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles
https://www.facebook.com/privacy/explanation/
*Rozporządzenie 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), (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

Dyrektor GBP w Wyrykach
/-/ Hanna Czelej

