Konkurs „Aleja Henryka w nowej odsłonie” w ramach projektu „Tak blisko – cztery kroki do Alei Henryka”

REGULAMIN KONKURSU
„Aleja Henryka w nowej odsłonie”
§1
Postanowienia ogólne
1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w temacie: „Aleja Henryka w nowej
odsłonie”. Praca ma przedstawiać wizję wymarzonej Alei Henryka. Jak powinna zmienić się ta
ulica? Co mogłoby się tu znajdować? Praca może przedstawiać całą Aleję lub jej wybrany
fragment. Można skoncentrować się na wybranych elementach zagospodarowania, np.
zieleni, małej architekturze (np. stylistyka ławek, latarń, koszy na śmieci itp.), atrakcyjnej
przestrzeni publicznej, miejscu spotkań dla określonej grupy – dzieci, młodzieży, seniorów itp.
2. Dopuszczalne formy pracy: praca plastyczna, rysunek, grafika, szkic, poster, kolaż, makieta,
wizualizacja, projekt np. zagospodarowania/architektoniczny, filmik. Pracy może towarzyszyć
krótki opis będący komentarzem do wizualizacji.
3. Uczestnicy do przygotowania prac mogą posługiwać się udostępnionym na stronie
internetowej projektu (http://mbp.chrzanow.pl/alejahenryka/) modelem Alei Henryka
w formacie pdf 3D.
4. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie wraz z wykonawcą
działań informacyjno-edukacyjnych Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska,
C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch.
5. Konkurs stanowi element projektu informacyjno-edukacyjnego „Tak blisko – cztery kroki do
Alei Henryka”.
§2
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Chrzanowie – I Liceum
Ogólnokształcące w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, Powiatowego
Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie.
§3
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może zgłosić jedną pracę.
3. Prace można składać indywidualnie lub w zespołach. Zespół może składać się maksymalnie
z 4 osób.
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej
nie były nagradzane.
5. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie, imieniem i nazwiskiem autora
(w przypadku prac składanych przez zespoły – imionami i nazwiskami autorów). Na pracach
nie należy umieszczać żadnych innych danych.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu”
stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku zgłoszenia do Konkursu pracy
niepełnoletniego uczestnika obowiązuje „Karta zgłoszenia do konkursu niepełnoletniego
uczestnika” stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku zgłaszania pracy
wykonanej w zespole – każdy z członków zespołu wypełnia kartę zgłoszenia. Karty zgłoszenia
są dostępne na stronie internetowej projektu: http://mbp.chrzanow.pl/alejahenryka/,
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w Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz w sekretariatach szkół
objętych konkursem.
Karta zgłoszenia powinna znajdować się w jednej kopercie z pracą lub w kopercie dołączonej
do złożonej pracy. Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej karty.
Poprzez podanie danych osobowych oraz podpisanie Karty zgłoszenia do konkursu
uczestnik/rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika wyraża zgodę na
opublikowanie imienia i nazwiska dziecka/podopiecznego oraz pracy konkursowej na stronie
Biblioteki Miejskiej oraz w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. Nadesłane dane
osobowe będą wykorzystane jedynie dla celów realizacji konkursu.
§4
Miejsce i termin nadsyłania prac.
Prace należy dostarczyć osobiście do Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chrzanowie (ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów) lub przesłać pocztą na adres
Biblioteki. Prace należy dostarczyć odpowiednio zabezpieczone np. w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Praca konkursowa – Aleja Henryka w nowej odsłonie”.
Termin składania prac rozpoczyna się 17.09.2018, a upływa z dniem 15.10.2018r. W przypadku
prac przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
§5
Ocen prac konkursowych oraz nagrody
Jury powołane przez Organizatora konkursu wybierze 3 najlepsze prace. Decyzja Jury
o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo do odwołania.
Rozstrzygnięcie konkursu przez powołane Jury będzie miało miejsce w październiku 2018 r.
Ogłoszenie wyników oraz uroczyste przekazanie nagród rzeczowych dla zdobywców I, II i III
miejsca będzie miało miejsce podczas spotkania podsumowującego dnia 24.10.2018 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Podczas spotkania odbędzie się także
wernisaż prac konkursowych.
Autorzy nagrodzonych prac odbiorą nagrody osobiście podczas spotkania 24.10.2018 r.
§6
Prawa autorskie
Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez
wypłacenia honorariów autorskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac oraz
wykorzystania ich w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych
Organizatora oraz w innych wydawnictwach informacyjno-promocyjnych Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chrzanowie oraz Gminy Chrzanów. Organizator zastrzega sobie prawo
wykorzystywania prac w celach projektowych.
Z chwilą otrzymania pracy konkursowej Organizator nabywa pełne prawa autorskie
w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
do ich dowolnego wykorzystania przez strony trzecie.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
3. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
4. Dodatkowych informacji udziela: Olga Nowicka Kierownik działu Promocji Biblioteki
i Upowszechniania Czytelnictwa tel. 32-763-27-55, promocja@mbp.chrzanow.pl.
§8
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - zwanego dalej
RODO – informuje się, że:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie,
ul. Broniewskiego 10 C,
32-500 Chrzanów.
Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Artura Baranowskiego,
z którym można skontaktować się poprzez e-mail: baranowskiodo@gmail.com w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na odstawie at. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda
osoby, której dane dotyczą) wyłącznie w celu realizacji działań wynikających z niniejszego
Regulaminu.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla realizacji działań
konkursowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie pracy
konkursowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2018r.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 16 RODO) oraz prawo ich:
sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18
RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.
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Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„Aleja Henryka w nowej odsłonie ”

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko
Numer telefonu / E-mail
Nazwa szkoły, klasa

Oświadczam, że zapoznałem/łam* się z Regulaminem Konkursu „Aleja Henryka w nowej odsłonie”
i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zawarte w Karcie zgłoszenia do konkursu dane są prawdziwe, a przesłaną pracę
wykonałem/łam* osobiście.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów moich
danych osobowych wskazanych powyżej w celu realizacji działań związanych z konkursem „Aleja
Henryka w nowej odsłonie”.
Zgoda, o której mowa powyżej, została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany/zostałam poinformowana o: celu i podstawach
prawnych przetwarzania przez administratora moich danych osobowych, okresie
przechowywania danych, prawie dostępu do danych i ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o odbiorcach
danych.

…………………………

………………………………

Data i miejscowość

Podpis uczestnika Konkursu

* - niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU - NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
„Aleja Henryka w nowej odsłonie ”
I. Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko
Numer telefonu / E-mail
Nazwa szkoły, klasa

II. Dane rodzica/opiekuna prawnego* niepełnoletniego uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko

Oświadczam, że zapoznałem/łam* się z Regulaminem Konkursu „Aleja Henryka w nowej
odsłonie” i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zawarte w Karcie zgłoszenia do konkursu niepełnoletniego uczestnika dane są
prawdziwe, a przesłaną pracę wykonał/a* osobiście:
………………………….....................................................................
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego).
Zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów moich
danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego wskazanych
powyżej w celu realizacji działań związanych z konkursem „Aleja Henryka w nowej odsłonie”.
Zgoda, o której mowa powyżej, została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany/zostałam poinformowana o: celu i podstawach
prawnych przetwarzania przez administratora moich danych osobowych, okresie
przechowywania danych, prawie dostępu do danych i ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o odbiorcach
danych.

…………………………

………………………………

Data i miejscowość

Podpis rodzica/opiekuna prawnego*

* - niewłaściwe skreślić

