
     
   

 
  
        

 
           

 
 

  
      
           

 
  

 
  
        
         

 
          

    
      
        
         

  
   

            
               

             
     

 
 

         
              
              

         
 

           
     
         

         
  

         
  

           
         

      

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 
„BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ” 

I. ORGANIZATOR: 
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach ul. Kościuszki 17, 44-100 

Gliwice. 
2. Konkurs organizowany jest na terenie Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, 

ul. Partyzantów 25. 

II. CELE KONKURSU: 
1. Rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności. 
2. Utrwalanie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego i oferującego różnorodne formy 

aktywności. 
3. Propagowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego. 

III. ZASADY KONKURSU: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
2. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy przedstawiającej tytułową bibliotekę marzeń. 

Technika pracy jest dowolna. 
3. Prace należy złożyć w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, 

przy ul. Partyzantów 25. 
4. Termin składania prac upływa 18.06.2021 r. 
5. Prace zostaną ocenione przez pracowników Filii nr 30 MBP w Gliwicach. 
6. Podczas oceny prac jury będzie brało pod uwagę: 

a) pomysłowość, 
b) staranność wykonania. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu facebookowym oraz stronie internetowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Będą dostępne również w Filii 30, przy ul. Partyzantów 25. 

8. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II, i III miejsca. Zwycięzcy konkursu 
otrzymają upominki rzeczowe oraz dyplomy. 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzanie przez Organizatora zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 (zwanych dalej 
RODO). 

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach informuje, że: 
− Administratorem podanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest Miejska 

Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 
25 10. 

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

− Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz komunikacji pomiędzy 
Organizatorem a Uczestnikiem oraz publikacji wyników Konkursu na stronie internetowej 

mailto:iod@biblioteka.gliwice.pl


       
 

           
          
  

            
         

        
         

        
 

              
          

   
            

         
            

          
            

          
 

 
  

           
         

           
         

     
       

 

Biblioteki www.biblioteka.gliwice.pl, na profilu Facebook MBP oraz w Filii nr 30 przy ul. 
Partyzantów 25. 

− Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, przy czym podanie danych 
w postaci imienia nazwiska oraz danych kontaktowych jest niezbędne do uczestnictwa 
w Konkursie. 

− Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz 
podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej 
czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym. 

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

− Dane osobowe 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, 

− Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

− Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w Filii 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Gliwicach przy ul. Partyzantów 25 oraz na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl 
2. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, które nie zostały przewidziane 

w niniejszym Regulaminie, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos 
rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

http://www.biblioteka.gliwice.pl/
http://www.biblioteka.gliwice.pl/

