
REGULAMIN

Konkursu plastycznego 
“Dziecięcy świat w wierszach

Marii Konopnickiej”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Dziecięcy świat w wierszach Marii

Konopnickiej”.  Prace   należy   przesyłać  w  formie  eletronicznej  na  adres:  biblioteka@pok-

prudnik.pl lub  dostarczyć  osobiście  do  Centrali  Miejskiej  i  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w

Prudniku  przy  ulicy  Mickiewicza  1  w  terminie  18.05.  -  30.05.2022  r.  Dokładny  regulamin

konkursu dostępny poniżej.

Regulamin konkursu plastycznego 

“Dziecięcy świat w wierszach Marii Konopnickiej”

organizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Prudniku

§  1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Prudniku,

przy ulicy  Mickiewicza 1, zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest pobudzanie i promocja aktywności twórczej lokalnej społeczności oraz 

rozwijanie zainteresowań literaturą.

3. Konkurs zasięgiem obejmuje Miasto i Gminę Prudnik.

4. Konkurs trwa od 18.05.2022 r. do 30.05.2022 r..

5. Prace konkursowe oceni jury powołane przez kierownika ds Biblioteki POKiBP w 

Prudniku.

6.  Laureaci (I, II, III miejsce) otrzymają nagrody rzeczowe. 

7. Wszystkie prace konkursowe  będą udostępnione na stronie internetowej biblioteki  

www.bibliotekaprudnik.pl oraz w mediach społecznosciowych (Facebook, Instagram)

7. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 31 maja 2022 r.. Zwycięzcy zostaną 

poinformowani drogą poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Wyniki zostaną 

opublikowane na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach społecznościowych 

(Facebook, Instagram). 
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§  2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę własnego autorstwa. Dopuszczalne rozmiary 

pracy konkursowej: A4, A3. Uczestnik biorąc udział w konkursie potwierdza, iż jest 

autorem pracy, do której przysługują mu prawa autorskie. W przypadku popełnienia 

plagiatu, uczestnik zostaje pozbawiony możliwości udziału w konkursie. 

2. Na ostatniej stronie należy umieścić następujące dane:

• tytuł pracy,

• imię i nazwisko autora,

• numer telefonu i adres e-mail autora, 

 Do prac przesłanych elektronicznie należy dołączyć wyżej wymienione informacje w treści 

maila. 

3. Pracę konkursową należy umieścić w zaklejonej kopercie i dostarczyć osobiście pod adres: 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku -

ul. Mickiewicza 1

48-200 Prudnik

z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”.

            6. Prace w formie elektronicznej należy przesłać na adres: biblioteka@pok-prudnik.pl w   

temacie wiadomości wpisując : ,,Konkurs plastyczny''.

7. Termin przysyłania prac mija 30.05.2022 r.  o godzinie 12:00.

8. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu. 

§  3. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu,

3. Autorzy prac zachowują prawa autorskie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac        

do promocji konkursu, działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku,  

oraz zamieszczania ich na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.  

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

6. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej    

www.bibliotekaprudnik.pl oraz w mediach społecznościowych.
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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 Publiczna w 
Prudniku informuje, iż :

1)   Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prudnicki Ośrodek Kultury i 
Biblioteki Publicznej w Prudniku, ul. Kościuszki 1 A, 48-200 Prudnik. 

2)  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych adres email: 
inspektor.rodo@pok-prudnik.pl

3)   Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udostępniania, odzyskiwania, 
windykacji zbiorów, ochrony sprzętu komputerowego przed użyciem niezgodnie z regulaminem 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 
prawidłowego  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 

rozporządzeniem 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, wyraża 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 szczególności 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 czasowych, 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 

wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez POKiBP, w publikacjach POKiBP, a także w 

publikacjach 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 przetwarzanie jego danych osobowych (w 

tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych w celach

promocyjnych i rozpowszechniania działań POKIBP jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie 

pisemnie Dyrektorowi Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. 


