
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Zaprojektuj okładkę do książki   

Stanisława Lema Bajki robotów” 

  

Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin niniejszy określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym 
przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach, z filiami bibliotecznymi 
w Przegini, Racławicach i Sąspowie, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Książką zaopiekowani” dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu 
“Partnerstwo dla książki”. 

3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych z klas 5-7 z terenu Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, zwanych dalej Uczestnikami. 

4. Każdy Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. 
5. Ostateczny termin nadsyłania prac został wyznaczony na dzień 19 listopada 2021 roku. 
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych Uczestników ze szkół podstawowych  
z klas 5-7 z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

2. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, w formacie max.  A4, 
dowolną techniką, nawiązujących tematycznie i inspirowanych literaturą fantastyczną 
Stanisława Lema „Bajki robotów” w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin twórcy. 

3. Zgłoszone prace plastyczne będą analizowane i oceniane osobno. 
4. Złożone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora, 

a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: bibliotekajerzmanowice.pl w 
następującej formie: imię, nazwisko, klasa autora pracy, szkoła. 

5. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami: 
a) wymogi formalne (format, zgodność z tematem), 
b) przekaz/idea wynikająca z dzieła, 
c) estetyka pracy, 
d) oryginalność, 
e) wartości artystyczne wykonanej pracy plastycznej. 
6. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę, nigdzie wcześniej 

niepublikowaną i nienagradzaną. 
7. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolna od 

wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie może być 
zabroniona przez prawo, nie może naruszać prywatności i godności innych osób, nie może 
prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie może mieć na celu obrazy uczuć i 
symboli religijnych, ani nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i 
obraźliwe. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą wypełnionej karty 
zgłoszenia Uczestnika, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. Karty dostępne 



są ponadto w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej PiGBP w 
Jerzmanowicach: www.bibliotekajerzmanowice.pl. 

9. Wszystkie prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeniowymi powinny zostać dostarczone 
do siedziby Organizatora lub nadesłane na jego adres: ul. Centralna 97, 32-048 
Jerzmanowice w terminie do 19 listopada 2021r. Możliwe jest też dostarczenie prac 
konkursowych do jednej z filii tj. do Biblioteki Publicznej w Przegini: Przeginia 116, 32-048 
Przeginia; Biblioteki Publicznej w Racławicach: Racławice 54 A, 32-049 Przeginia; Biblioteki 
Publicznej w Sąspowie: Sąspów 168 A, 32-048 Jerzmanowice. 

10. Prace powstałe podczas konkursu przechodzą na własność Organizatora, co jest 
jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych 
oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w Internecie jako 
formę promocji autora i konkursu w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w 
szczególności: a) utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym techniką drukarską, cyfrową i zapisu 
magnetycznego b) wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich (w 
szczególności plansze, plakaty, publikacje okolicznościowe) c) wprowadzenie do obrotu 
(upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet – 
strona internetowa organizatora i/lub partnerów medialnych) d) wykorzystanie do celów 
marketingowych i/lub promocji Organizatora. 

12. Prawa autorskie do pracy przenoszone są bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 
13.  Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom. 
14. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, które zostaną przekazane  

po telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu i formie odbioru. 
15. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

(www.bibliotekajerzmanowice.pl) do 30 listopada 2021 r.. 
17. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 
18. Organizator przewiduje pokonkursową wystawę prac. Informujemy, że podczas wystawy 

pokonkursowej przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci 
zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w 
wystawie przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, 
może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w 
rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

19. Autorzy prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatną, publiczną prezentację w ramach wystawy 
w siedzibie Organizatora wraz z imieniem i nazwiskiem autora. 

20. Termin wystawy zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej 
Organizatora oraz na Facebooku. 
 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, w tym treści 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestników konkursu (zgodnie z załącznikiem do Regulaminu). 

3. Dane osobowe wszystkich Uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych Uczestników 
przetwarzane są w celu wzięcia przez Uczestnika udziału w konkursie, obsługi konkursu 
oraz zapewnienia prawidłowej jego organizacji, w tym prowadzenia dokumentacji 

http://www.bibliotekajerzmanowice.pl/


związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą 
przechowywane w siedzibie Organizatora przez okres 2 lat od dnia zakończenia realizacji 
konkursu. 

4. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) RODO1, czyli na podstawie 
dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, 
wskazanym powyżej. 

5. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako Administrator) jest Powiatowa i 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97, 
tel. 12 389 50 43, email: pigbpjerzmanowice@interia.pl, NIP 677 13 12 829, REGON 
350951997. 

6. Wszystkim Uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym Uczestników niepełnoletnich 
konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy Uczestnik, 
rodzice/opiekunowie prawni Uczestników  niepełnoletnich konkursu mają prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie 
odbywającym się w siedzibie Organizatora. 

8. Dane osobowe Uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych Uczestników 
niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

9. W sprawach spornych wszystkim Uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym 
Uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
 
 
1 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 


