Regulamin Konkursu Plastycznego
„Bitwa Warszawska 1920”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Bitwa Warszawska 1920”, zwanego
dalej „Konkursem”, jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy z siedzibą przy ulicy Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Placówką koordynującą przebieg Konkursu jest Wypożyczania dla Dorosłych
i Młodzieży nr 37, znajdująca się przy ulicy Smoleńskiej 94 w Warszawie.
3. Celem Konkursu jest uczczenie obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
1920 oraz rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych.
4. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne wykonane dowolną techniką
przedstawiające dzień Bitwy - 15 sierpnia 1920r.
5. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Wypożyczalni dla Dorosłych
i Młodzieży nr 37 przy ulicy Smoleńskiej 94 w Warszawie oraz fotografie prac
zostaną opublikowane w kanałach komunikacji Biblioteki, a w szczególności
na stronie internetowej www.multibiblioteka.waw.pl i Facebooku Biblioteki.
6. Osoby zatrudnione w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy oraz ich rodziny są wyłączone z udziału w Konkursie.
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
3. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci od 7 roku życia, młodzież i dorośli.
Wyznaczone są trzy kategorie wiekowe:
- pierwsza 7 – 11 lat
- druga 12 – 17 lat
- trzecia od 18 lat.
4. Prace plastyczne należy przynosić do Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży
nr 37 przy ulicy Smoleńskiej 94 osobiście w terminie od 24.07.2020r.
do 31.08.2020r.
5. Prace dostarczamy wraz formularzem, który stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu.

6. Dostarczone prace należy opisać imieniem, nazwiskiem oraz podać wiek
uczestnika.
7. Każdy uczestnik Konkursu dostarczając pracę plastyczną udziela niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji do korzystania z pracy plastycznej na polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu
oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu.
8. Prace plastyczne muszą być pracami autorskimi.
JURY
1. Organizator powoła Jury spośród pracowników, które oceni wszystkie
dostarczone prace na Konkurs i przyzna I, II i III nagrodę w trzech kategoriach
wiekowych. Nie przewidziane są miejsca ex aequo.
2. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich
uczestników Konkursu.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wyłonieniu laureatów Konkursu
oraz o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do dnia
01.09.2020r.
4. Ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu nastąpi 02.09.2020r. na stronie
internetowej Biblioteki: www.multibiblioteka.waw.pl
5.Odbierający nagrodę poświadcza odbiór karty podarunkowej podpisem
na formularzu odbioru – załącznik nr 2.
6. Nagrody nieodebrane do dnia 01.10.2020r. przechodzą na własność
Organizatora.
NAGRODY
1. Za I miejsce w Konkursie przyznana będzie karta podarunkowa o wartości
100 zł oraz pamiątkowy dyplom.
2. Za II miejsce w Konkursie przyznana będzie karta podarunkowa o wartości
75 zł oraz pamiątkowy dyplom.
3. Za III miejsce w Konkursie przyznana będzie karta podarunkowa o wartości
50 zł oraz pamiątkowy dyplom.
4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Wypożyczalni
dla Dorosłych i Młodzieży nr 37 przy ulicy Smoleńskiej 94 w Warszawie oraz
na stronie internetowej Biblioteki: www.multibiblioteka.waw.pl
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza,
iż: jest autorem dołączonej pracy plastycznej, przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do przyniesionej pracy, które to jako praca
plastyczna pozbawiona jest jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążona
prawami i roszczeniami osób trzecich, zgadza się na opublikowanie zdjęcia pracy
w kanałach komunikacji Biblioteki, a w szczególności na stronie internetowej
www.multibiblioteka.waw.pl i Facebooku Biblioteki.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowane.
4. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przyniesione prace oraz
zastrzega sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji pracy w przypadku
podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizator nie rości sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych
do przyniesionych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni
skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych.
Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz
rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 24.07.2020r.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania Konkursu z powodów
niezależnych od siebie.

Załącznik nr 1

Formularz rejestracyjny
Konkurs Plastyczny „ Bitwa Warszawska 1920”

Imię
Nazwisko
Wiek
Adres e-mail
Numer telefonu

Oświadczenie:
1. Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej, którą zgłaszam do udziału w Konkursie.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia
26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)
oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu Plastycznego „Bitwa Warszawska 1920” , z którym się
zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę
na publikacje mojego wizerunku w przypadku, gdy znajdę się na liście osób nagrodzonych, w kanałach
komunikacji Biblioteki, a w szczególności na stronie internetowej www.multibiblioteka.waw.pl
i na Facebooku Biblioteki.

…………………………………………………………………………..
Data i podpis autora pracy *

…………………………………………………………………………..
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna autora pracy **

*Oświadczenie podpisuje pełnoletni uczestnik Konkursu – autor pracy plastycznej.
** Oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Konkursu – autora
pracy plastycznej.

Załącznik nr 2

FORMULARZ ODBIORU KARTY PODARUNKOWEJ
Nagroda

Imię i nazwisko

Potwierdzenie odbioru
nagrody
oraz zapoznania się
z niżej wymienioną
Klauzurą Informacyjną

Nagroda
za zajęcie I miejsca karta podarunkowa
o wartości 100 zł
Nagroda
za zajęcie II miejsca karta podarunkowa
o wartości 75 zł
Nagroda
za zajęcie III miejsca karta podarunkowa
o wartości 50 zł

Klauzula Informacyjna
Mając na uwadze przepisy wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informujemy Pana/Panią, że:
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, nr tel. 22 814 24 07,
e-mail: info@multibiblioteka.waw.pl, zwana dalej Biblioteką; dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Danych: iod@multibiblioteka.waw.pl. Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane osobowe
będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „Bitwa Warszawska 1920”
który odbędzie się w Warszawie w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgodę (art. 6 ust 1 lit a RODO);
Odbiorcy danych osobowych .
Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
a. podmioty, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku
z świadczonymi usługami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań
z przeprowadzeniem Konkursu. Podkreślamy, że Administrator udostępnia Pani/Pana dane
osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z Konkursu;
b. podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak
również świadczenia usług lub wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców
usług technicznych takich jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów
i przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe, które przetwarza Biblioteka);

Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia
przyjmowania zgłoszeń uczestników do Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, a w przypadku
nagrodzonych uczestników będą one archiwizowane przez okres 15 lat. Dane osobowe będą
przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych
umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności. Prawa
osób, których dane dotyczą.
Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu;
f. prawo do przenoszenia danych;
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6
ust 1 lit a RODO;
h. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek
udziału w Konkursie.

