Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną „Na Wielkanoc namaluj nam życzenia”

I ORGANIZATOR.
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna.
II ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Miasta Gniezna, klas I-III.
Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu kartki z zachowaniem wszelkich
praw autorskich.
Format pracy nie większy niż A4.
Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną
pracę plastyczną. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Technika pracy jest dowolna (rysunek, farby, kredki, grafika komputerowa), musi jednak być
to praca w formacie 2D (bez wyklejania, wycinania, wydzieranek, decoupage, kolaży i
podobnych technik).
Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
Podpisane prace konkursowe (imię, nazwisko, szkoła, nr telefonu) należy złożyć w jednej z
placówek Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna:
- Biblioteka Główna - Wypożyczalni dla Dzieci (ul. Mieszka I 16),
- Filii nr 1 (ul. Krucza 3),
- Filii nr 2 (ul. Staszica 12a),
- Filia nr 9 (os. Orła Białego 18).
III CZAS TRWANIA KONKURSU
18 marca do 15 kwietnia 2019 włącznie.
Prace konkursowe złożone po 15 kwietnia 2019 r. nie będą przyjęte.
IV WARUNKI UCZESTNICTWA.
Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
Przygotowane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do
wykorzystania prac konkursowych do publikacji, druku, prezentacji publicznej.

Zgłoszenie, udział w konkursie oznacza zgodę (rodzica, opiekuna prawnego), na
przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie dotyczącym tego
konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych.
V OCENA I KRYTERIA
Jury konkursowe powołane przez ORGANIZATORA dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców
konkursu. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Jako kryterium podstawowym będzie zgodność tematyczna pracy konkursowej, estetyka
wykonania oraz pomysłowość i oryginalność, a także samodzielność wykonania pracy.
VI NAGRODY
Dwie najlepiej ocenione przez jury prace staną się oficjalną przyszłoroczną kartką świąteczną
Miasta Gniezna i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
Ponadto regulamin przewiduje wyróżnienia.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 18 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00
podczas Gali Malowania Jaja na miejskim deptaku przed Starym Ratuszem.

Klauzura informacyjna.
Administratorem danych osobowych jest Pan Tomasz Ławniczak. Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych ( tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 1000 ze zm.)
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 1191 ze
zm.)
3. Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025 ze zm.)
4. 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 – RODO).

