
 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Zakładka do książki” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Broku, zwana                

w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 

2. Konkurs plastyczny na projekt zakładki do książki, organizowany jest 

w ramach Tygodnia Bibliotek 2021. 

3. Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci do kreatywności, 

zainteresowania książką, rozwijania zdolności manualnych, 

plastycznych, rozwijania wyobraźni twórczej dzieci.  

4. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy Brok. 

5. Prace konkursowe o wymiarach zakładki 20 cm długości, 5 cm  

wykonane dowolną techniką plastyczną, należy dostarczyć do                  

12 maja 2021 r. do Biblioteki Publicznej w Broku,  ul. Pułtuska 22, 

07-306 Brok. 

6. Nadesłane prace oceni Jury, powołane przez Dyrektora BP w Broku,    

w skład którego wejdą Dyrektor oraz pracownicy biblioteki. 

7. Nagrodzony projekt zakładki, zostanie przekonwertowany na 

tradycyjną zakładkę i wydrukowany w 300 egz.    

8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 14.05.2021 r. na stronie 

www.biblioteka.brok.pl oraz bibliotecznym Facebook’u: 

www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Broku. 

9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

10. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną 

przez przedstawicieli ustawowych (rodziców) lub opiekunów 

prawnych Kartę Zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do 

Regulaminu; 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian                  

w treści ww. regulaminu. 

12. Szczegółowe informacje o konkursie uzyskać można                     

w Bibliotece Publicznej w Broku, tel.  29 745 75 01, e-mail: 

biblioteka@brok.pl 
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DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik Konkursu, w imieniu którego 

działają przedstawiciele ustawowi lub opiekun prawny uczestnika 
Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich 

danych osobowych na potrze by przeprowadzenia Konkursu i realizacji 
jego celów. 

2. Administratorem danych osobowych w celu przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia laureatów, opublikowania ich listy oraz 

przekazania nagród rzeczowych jest – Biblioteka Publiczna w Broku, 
ul. Pułtuska 22, 07-306 Brok. 

3. W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania danych, można 

skontaktować się z inspektorem ochrony danych– 

mariusz.halasa@cbi24.pl 

4. Z uwagi na możliwość opublikowania fotografii nagrodzonych prac 
konkursowych na platformie Facebook, współadministratorem 

zamieszczonych na niej danych jest Facebook Ireland Limited, 4 

Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. 

5. Podstawą prawną, która pozwala Administratorowi przetwarzać dane,                         
w zakresie danych zbieranych w ramach metryczki i oświadczeń 

wymaganych na podstawie Regulaminu oraz w zakresie 
publikowanych na stronach internetowych, jest art.6 ust.1 lit.a RODO 

(zgoda osoby, której dotyczą). 

6. Dane takie jak imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły laureata będą 

przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na transgraniczny 
charakter fanpage prowadzonego przez Organizatora na Facebooku. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

8. Osobom, których dane przetwarza Administrator, przysługują 

następujące prawa: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania,              
do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody                

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; do 
wniesienia skargi  do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana),                
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza 

RODO. 
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Załącznik nr 1 

 

Konkurs plastyczny 

„Zakładka do książki” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Dane uczestnika 

imię i nazwisko ............................................................................................  

wiek ...........................................................................................................  

klasa, nazwa szkoły………………………………………………………………………..................…….. 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika*:………………………………………………………………………………….. ..............  

tel. kontaktowy/e-mail................................................................................. 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Zakładka do 

książki” i zostałem/am poinformowany/a o celu przetwarzania danych. 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Zakładka do 

książki”. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego dziecka danych osobowych                      

w związku z udziałem w konkursie „Zakładka do książki”, organizowanym 

przez Bibliotekę Publiczną w Broku.  

 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że informacje z wydarzenia 

zostaną umieszczone stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Broku, 

Facebooku BP, portalach społecznościowych  lub w Biuletynie „Brokowiak”. 

 

 

.....………………………………………………….. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

*dotyczy osób niepełnoletnich 

 


