REGULAMIN KONKURSU
„BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI”

Konkurs organizowany jest w związku z obchodami Jubileuszu 80-lecia istnienia Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

§1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu „Biblioteka Przyszłości”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miejska
Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Multicentrum, ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała
Podlaska, zwana dalej „Organizatorem”.
§2. CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.

Przedstawienie wizji biblioteki przyszłości w ujęciu plastycznym.
Zachęcenie dzieci do aktywności twórczej, rozbudzenie zainteresowania biblioteką.
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci.
Promocja działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
Uczczenie Jubileuszu 80-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej
Podlaskiej.
§3. TEMAT

1. Tematem wiodącym konkursu jest wizja biblioteki w przyszłości. Autorzy mają za
zadanie przedstawić jak będzie wyglądała biblioteka za kolejnych 80 lat.
2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej na formacie A3 techniką dowolną,
nie będą przyjmowane prace przestrzenne.
§4. UCZESTNICTWO
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-10 lat.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko, które co najmniej w dniu zgłoszenia
swojego udziału w Konkursie, posiada miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Biała Podlaska lub powiecie bialskim.
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi zostać dokonane w sposób wskazany w treści
niniejszego Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału
skutkowało będzie uznaniem zgłoszenia za nieważne.
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5. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami
Konkursu”.
6. Koszty związane z przesłaniem pracy lub samym jej przygotowaniem ponoszą
Uczestnicy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane
przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub niezaktualizowane dane,
w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą
odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
§5. CZAS TRWANIA
1. Konkurs trwa od 03.09.2018 r. do 26.10.2018 r.
2. Prace konkursowe należy składać od 03.09.2018 r. do 05.10.2018 r.
§6. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej formatu A3 zgodnej
z tematem konkursu. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
2. W przypadku pracy przygotowanej z pomocą komputera, należy ją wydrukować na
papierze formatu A3 i w takiej postaci dostarczyć do Multicentrum.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny
na stronie internetowej www.multicentrum.mbp.org.pl lub w siedzibie
Multicentrum).
4. Pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:
Multicentrum, ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska lub dostarczyć osobiście do
Multicentrum (ul. Warszawska 12c).
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Białej Podlaskiej i członkowie ich rodzin.
§7. KRYTERIA OCENY
1.
2.
3.
4.

Realizacja tematu konkursu.
Oryginalność pomysłu.
Samodzielność wykonania.
Estetyka i staranność wykonania.
§8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły
wymogi konkursu.
2. O wynikach konkursu laureaci poinformowani zostaną telefonicznie do 19.10.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.10.2018 r. podczas uroczystych obchodów
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Jubileuszu 80-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
O miejscu i godzinie wydarzenia nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie.
3. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, lub nie
odbierze nagrody w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Konkursu,
Uczestnik taki utraci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana
w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.
4. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym
Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa
w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia
Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału
w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
§9. JURY
Prace oceni Jury, które zostanie powołane przez Organizatora. W skład jury wejdzie co
najmniej jeden plastyk.
§10. NAGRODY
1. Laureaci otrzymają nagrody książkowe i abonamenty na wypożyczanie multimediów
w Bibliotece Barwnej. Nagrodzonych zostanie trzech Uczestników konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do
dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
3. Laureaci zobowiązują się odebrać nagrody osobiście.
§11. PRAWA AUTORSKIE
Uczestnik oświadcza, iż praca, biorąca udział w Konkursie, została wykonana samodzielnie,
a także nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone
poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu.

§12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego
Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12a,
21-500 Biała Podlaska.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa
w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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3.
4.

5.

4.

5.
6.
7.

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 „RODO”;
b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO oraz;
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi
na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący
Konkurs.
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie niezbędne do należytego
przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi
na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody
oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie
wiadomości e-mail na adres: multicentrum@mbp.org.pl;
b) do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych;
c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału
w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w Konkursie.
Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników
w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e–mail.
Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach, niż wskazane
w ust. 2 powyżej.
W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się
z Administratorem danych pod adresem e-mail: iod@mbp.org.pl
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§13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z Konkursem.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
b) opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
c) adres korespondencyjny.
3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora.
4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora
w ciągu 14 dni od jej otrzymania i wysyłane będą listem poleconym. Ostateczny
termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników
Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa
uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
2. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi
zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w nośników bezterminowo, bez żadnych
ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650.).
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie
przez Uczestników Konkursu cudzej własności intelektualnej.
4. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków
udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
www.multicentrum.mbp.org.pl
8. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Multicentrum,
tel. 83 341-60-17, e-mail: multicentrum@mbp.org.pl.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r.
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