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 Regulamin konkursu 

“Wyprawa do Śródziemia... 

Nieoczywisty konkurs tolkienowski” 
 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Wyprawa do Śródziemia… Nieoczywisty konkurs 

tolkienowski”  jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku,   

ul. Mickiewicza 1, 48-200 Prudnik. 

 2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz 

zobowiązuje do jego przestrzegania. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej bibliotekaprudnik.pl oraz w mediach 

społecznościowych. 

4. Konkurs trwa od 07.03.2023 r. (wtorek) do 23.03.2023 r. (czwartek). 

5. Konkurs zasięgiem obejmuje województwo opolskie. 

 

II CELE KONKURSU 

 

1. Formowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności. 

2. Popularyzowanie twórczości literackiej J.R.R. Tolkiena. 

3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalno-literackim województwa 

opolskiego. 

 

III ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. W konkursie mogą brać udział osoby od 15 roku życia. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

3. Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmu/wykonaniu zdjęcia prezentujacego 
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fragment utworu Tolkiena, którego motywem przewodnim będzie sceneria lub 

charakteryzacja postaci (cosplay). 

4. Film lub zdjęcie należy przesłać na adres e-mail: biblioteka@pok-prudnik.pl lub na 

facebookowy profil Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100070402411535&ref=hl).  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu  jedno nagranie/zdjęcie. 

5. Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść na organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych 

na inne osoby) do pracy konkursowej dostarczonej organizatorowi wraz z prawem do 

dokonywania w niej zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania 

w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 - zwanej 

dalej jako Ust. o Pr. Aut.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością 

promocyjną, marketingową i reklamową. 

6. Osoby składające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. 

zm.). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 

o uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach konkursu. 

8. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników (z 

zastrzeżeniem postanowień §3 pkt.7). 

9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. 

10. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż 

nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw 

majątkowych i osobistych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca 

zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w 

związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 

Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

 11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora 
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autorskich praw osobistych do pracy konkursowej na potrzeby konkursu. 

12. Przekazanie prac konkursowych przez uczestników jest nieodpłatne. 

 

IV  FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 

 

1. Praca powinna być wysłana w formacie mp4/jpg. 

2. Czas trwania nagrania nie powinien przekroczyć 3 minut.. 

3. W swej treści projekt nie może zawierać treści obraźliwych. 

4. Wymagana jest sceneria lub przebranie dotyczące powieści Tolkiena (cosplay). 

5. W treści wiadomości winny znaleźć się następujące informacje: 

• imię i nazwisko autora pracy, 

• adres do korespondencji, 

• telefon kontaktowy autora. 

6. W temacie e-maila należy wpisać “Wyprawa do Śródziemia… Nieoczywisty konkurs 

tolkienowski”. 

 

V   KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Organizator konkursu powołuje komisję konkursową, która sprawuje nadzór 

organizacyjny i merytoryczny nad jego przebiegiem. Komisja konkursowa opracowuje 

regulamin konkursu i określa jego przebieg. 

2. Siedzibą komisji konkursowej jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 

w Prudniku, ul. Mickiewicza 1, 48-200 Prudnik. 

3. Komisja konkursowa ustala kryteria oceny i tryb oceniania prac. 

4. Komisja konkursowa czuwa nad poprawnością przebiegu konkursu. 

 

VI  PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs trwa od 07.03.2023 r. (wtorek) do 23.03.2023 r. (czwartek). 

2. Prace będą oceniane przez komisję konkursową w dniu 24.03.2023 r. 

3. W konkursie przewidziane są trzy nagrody główne za zajęcie kolejno pierwszego, 

drugiego i  trzeciego miejsca. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień. 



5. W konkursie zapewniono nagrody książkowe. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.03.2023 r. (sobota) na stronie internetowej 

bibliotekaprudnik.pl oraz w mediach społecznościowych.  

7. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- zgodność pracy z tematem konkursu, 

- oryginalność,   

- kreatywność. 

 

VII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Odpowiedzialność za treści konkursowe ponoszą ich autorzy. 

2. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika za naruszenie przez niego zasad 

niniejszego regulaminu. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z statutem Prudnickiego 

Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku -Miejska i Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Prudniku informuje, iż : 

 

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prudnicki Ośrodek Kultury i Bi-

blioteki Publicznej w Prudniku, ul. Kościuszki 1 A, 48-200 Prudnik. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Jarosław Pytel, adres email:  

inspektor.rodo@pok-prudnik.pl 

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udostępniania, odzyskiwania, win-

dykacji zbiorów, ochrony sprzętu komputerowego przed użyciem niezgodnie z regulami-

nem na podstawie art.6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574 ) oraz statystyki bibliotecznej na podstawie art. 

30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

4) Pani / Pana dane osobowe, po utracie statusu użytkownika biblioteki, będą przetwarzane 

przez okres pięciu lat. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy, gdy użytkownik 

jest dłużnikiem, lub ciążą na nim wobec biblioteki zobowiązania innego rodzaju. 

5) Pani / Pana dane osobowe będą przekazane producentowi systemu IT, w celu prawidło-

wego nadzoru nad systemem bibliotecznym. 

6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza granice Polski. 

7) Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania informacji o 

zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych. 

8) Posiada Pani / Pan prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, jeżeli nie będą 

zachodziły inne prawne przeciwwskazania . 



9) Posiada Pani / Pan prawo do całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia 

zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne. 

10) Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na 

profilowaniu. 

11) Posiada Pani / Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych 

danych osobowych. 

12) Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje 

się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani / Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU – 

PRUDNICKI OŚRODEK KULTURY I 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUDNIKU 

 

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku informuje, iż zgodnie z roz-

porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27. 04. 2016 r. w 

sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych, każdy uczestnik imprez i wydarzeń 

organizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, wy-

raża dobrowolną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, m.in. wizerunku oraz 

ich przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie w celach informacyjnych oraz 

promocyjnych poprzez udostępnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szcze-

gólności zamieszczenia wizerunku w mediach w związku z prowadzoną przez Prudnicki 

Ośrodek Kultury I Biblioteki Publicznej w Prudniku działalnością kulturalną. 

Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie 

swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i cza-

sowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: 

w serwisach internetowych prowadzonych przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki 

Publicznej w Prudniku, w innych elektronicznych środkach przekazu, lub wykorzysty-

wanych w dowolnym zakresie przez POKiBP, w publikacjach POKiBP, a także w pub-

likacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w 

publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej 

przez POKiBP, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

POKiBP zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez 

niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że 

z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do 

wynagrodzenia. 

Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez POKiBP i nie wyraża zgody na prze-

twarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwię-

kowych, zdjęciowych dokonywanych w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań 

POKIBP jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Dyrektorowi Prudnickiego 

Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. 



 

 


