Burmistrz Miasta Działdowo
oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie
ogłaszają konkurs plastyczny
dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas I-VI szkół podstawowych
pt. „Działdowo w barwach biało-czerwonych”

Regulamin konkursu:
§1
Organizator konkursu plastycznego
Organizatorem konkursu są: Burmistrz Miasta Działdowo oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Działdowie.
§2
Cel konkursu
1. Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny.
3. Promowanie patriotyzmu lokalnego.
4. Inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania talentu plastycznego.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczniów klas I-III oraz uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych.
2. Każda praca może mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udział
prace zbiorowe.
3. W konkursie może wziąć udział tylko jedna praca jednego uczestnika.
§4
Warunki przyjęcia pracy plastycznej
1. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat
konkursu.
2. Tematem konkursu jest praca ilustrująca miasto Działdowo w barwach
patriotycznych.

3. Forma pracy – praca płaska (format A4 lub A3) lub przestrzenna (podstawa nie
większa niż A3) wykonana dowolną techniką plastyczną.
4. Do pracy musi być dołączona, wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta
zgłoszeniowa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Prace muszą zostać dostarczone osobiście do siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej bądź za pośrednictwem opiekunów.
§5
Terminy:


Ogłoszenie konkursu 15.10.2021 r.



Dostarczanie prac do 29.10.2021.



Wręczenie nagród 10.11.2021 r.
§6
Kryterium oceny

1. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:


ciekawa interpretacja,



zgodność pracy z tematem,



samodzielność i oryginalność pracy.
§7
Nagrody

1. Zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej (5-6 lat,
klasy I-III i klasy IV-VI szkół podstawowych), które będą uhonorowane nagrodami.
2. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
3. Rozwiązanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Oddziale dla Dzieci 10.11.2021. O godzinie zwycięzców poinformujemy
telefonicznie.
Załączniki:
1) Karta zgłoszeniowa na konkurs.
2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowy.
Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONKURS
„Działdowo w barwach biało-czerwonych”
Dane autora pracy:
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………...………………….…………

Wiek
………………………………………………………………………...…………………..………………………...
Klasa/szkoła lub grupa przedszkolna/przedszkole
…………………………………………………………………………………………………………………….

Praca konkursowa:
Tytuł
……………………………………………………………………………………………………………….………

Opiekun artystyczny lub osoba kontaktowa (opcjonalnie)
Imię i nazwisko
………………………...………………………………………………………………………………….
Telefon………………………………………………………………………………………………….

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści
Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora konkursu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację wizerunku mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko mojego dziecka)
utrwalonego podczas konkursu „Działdowo w barwach biało-czerwonych” organizowanego
przez Burmistrza Miasta Działdowo oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie, ul.
Wolności 64A, 13-200 Działdowo, tel.23 6972043, e-mail: biblioteka@mbpdzialdowo.pl

w roku 2021/2022 w celu promowania swojej działalności.
1. Na stronie internetowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie *
Tak
Nie
2. Na stronie internetowej instytucji będących organizatorami/współorganizatorami konkursów,
zawodów, projektów itp.*
Tak
Nie
3.W lokalnej prasie*
Tak

Nie

Wyrażam zgodę na publikowanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie
wszelkich materiałów przedstawiających wizerunek mój/ mojego dziecka w celach
promocji na funpage: Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie.
Tak
Nie
Wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie podpisanych imieniem i nazwiskiem prac
wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej Miejską Bibliotekę Publiczną w
Działdowie, na funpage Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, na stronach
współorganizatorów konkursów i w prasie*
Tak
Nie
Wyrażam zgodę aby podane dane osobowe były przetwarzane na podstawie niniejszej zgody
w przypadku kroniki i wydawnictw rocznicowych również po zakończeniu uczestnictwa
w zajęciach, projektach itp.
Tak
Nie
* zaznaczyć właściwe
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie,
ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo, tel.23 6972043, e-mail: biblioteka@mbpdzialdowo.pl.
W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn.
Facebook, administrator informuje: Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z
wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego
charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook (dane przetwarzane na podstawie zgody).
W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji,
administrator informuje, że współadministrator funpage, jakim jest Facebook Ireland wykorzystuje
typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji
Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów,
w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i
pozostałych krajów
Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości odwołania niniejszych zgód w
dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
i poinformowany, że klauzula informacyjna zawierająca informację o przysługujących mi
prawach znajduje się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie, w
zakładce Ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.
……….……………………, ………..…………………………………

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/rodzica (opiekuna prawnego)

Obowiązek informacyjny dla świadczeniobiorców w związku
z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Działdowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Wolności 64A, 13-200
Działdowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: 13-200 Działdowo lub drogą e-mailową pod adresem:
biblioteka@mbpdzialdowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia
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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą
oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu korzystania z zasobów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na
podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Głównego Urzędu
Statystycznego, a także do innych bibliotek.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu
zaprzestania korzystania z zasobów biblioteki.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
11. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków
administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z zasobów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Zgoda na przetwarzanie danych:
Ja, ………………………………………………….wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych.

...............................
/data/

…………………..
/podpis/

