
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci  

na najpiękniejszą ozdobę choinkową 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 17, 

Oddział dla Dzieci nr 35. 

2. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych i utrwalanie tradycji 

związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, a także utrwalanie wizerunku 

biblioteki jako miejsca przyjaznego i oferującego różnorodne formy aktywności. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie oryginalnej ozdoby choinkowej. 

Technika wykonania pracy jest dowolna.  

4. Termin składania prac upływa 17.12.2018 r. 

5. Gotowe prace należy złożyć w Oddziale dla Dzieci nr 35 MBP w Gliwicach,  

przy ul. Spółdzielczej 33a. 

6. Prace zostaną oceniane przez pracowników Filii 17 MBP w Gliwicach. Kryteriami 

oceny będą: 

a) pomysłowość, 

b) staranność wykonania. 

7. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, i III miejsca. 

8. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 21.12.2018 o godzinie 16.00  

w Filii nr 17 (ul. Spółdzielcza 33 a). 

9. Prace staną się ozdobą choinki znajdującej się w Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gliwicach. 

10. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w Oddziale dla Dzieci nr 35 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. Spółdzielczej 33 a. 

11. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, które nie zostały przewidziane  

w niniejszym Regulaminie, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 

 

 



 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwanym dalej RODO), Miejska Biblioteka Publiczna w 

Gliwicach informuje, że: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w 
Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 25 10 (dalej jako Biblioteka). 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych,-mail: 
iod@biblioteka.gliwice.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach uczestnictwa, organizacji i przebiegu konkursu oraz do 
komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, 

4. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, 
będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 
zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez 
Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w 
dowolnym zakresie przez Organizatora oraz w publikacjach Organizatora. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zadania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 
danych, jak również ̇prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, 

7. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz innym 
podmiotom w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i przebiegu konkursu. Mogą być też 
udostępniane w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, 
że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o 
działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest 
dozwolone, 

8. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również 
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Dane będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego konkursu, a po jego zakończeniu przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

 

 


