Regulamin Konkursu online „Dedykacje walentynkowe”
dofinansowanego ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Organizator:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie - Filia nr 10, Filia nr 20, Filia nr 2
Cele konkursu:
 kształtowanie umiejętności redagowania oryginalnych tekstów życzeń
 rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej
 uaktywnienie więzi emocjonalnych
 rozwijanie wrażliwości
 kultywowanie tradycji związanych ze Świętem życzliwości-Walentynkami
 rozwijanie umiejętności prezentacji autorskich
 wzmocnienie poczucia własnej wartości i poznanie swoich potencjałów
Przebieg konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do dzieci jak i dorosłych.
Zasady i warunki uczestnictwa:
 Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
 Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
 I kategoria wiekowa: do 15 lat,
II kategoria wiekowa: od 16 lat
 Uczestnicy niepełnoletni przystępują do Konkursu za zgodą rodziców/opiekunów
prawnych.
 Zadaniem uczestnika jest przedstawienie życzeń walentynkowych w wybranej przez
siebie formie, np. słownej, słowno-muzycznej, plastycznej, tekstowej.
Zadaniem uczestnika jest przedstawienie życzeń walentynkowych wyrażonych
pismem, obrazem, dźwiękiem lub ich kombinacją.
 Prezentując pracę w formie utworu słownego lub słowno-muzycznego należy
przedstawić ją w postaci krótkiego nagrania audio-wideo w formacie MP4
(wykonanego np. smartfonem lub kamerą). Czas prezentacji nie może przekraczać 3
minut.
 Prezentując pracę w formie tekstowej (treść wyrażona pismem) lub w formie pracy
plastycznej należy przedstawić ją jako plik JPG.
 Nagranie audio-wideo oraz plik jpg zgłaszane do udziału w Konkursie powinno
zawierać (w nazwie pliku lub w samym nagraniu) imię i nazwisko uczestnika (autora
pracy).
 Plik zawierający nagranie audio-wideo lub zdjęcie pracy należy przesłać
organizatorowi drogą elektroniczną przez stronę
https://nc.wimbp.rzeszow.pl/s/5pF4LC4XGDrJrCR bez konieczności logowania.
 Zgłoszenie do udziału w Konkursie dokonywane jest poprzez Kartę Zgłoszenia
zawierającą dane osobowe uczestnika oraz wymagane oświadczenia. Formularze
zgłoszeniowe (do pobrania na stronie internetowej:www.wimbp.rzeszow.pl) stanowią
załączniki do niniejszego regulaminu:
a) Karta Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej (Załącznik nr 1)
b) Karta Zgłoszenia dla osoby pełnoletniej (Załącznik nr 2)
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Wypełnioną i podpisaną przez uprawnionych Kartę Zgłoszenia należy przesłać
Organizatorowi pocztą elektroniczną (e-mail: filia-10@wimbp.rzeszów.pl) lub
dostarczyć do siedziby WiMBP w Rzeszowie - Filii nr 10, ul. Podchorążych 1, 35216 Rzeszów. Nieterminowe dostarczenie karty zgłoszenia będzie równoznaczne z
brakiem możliwości udziału w Konkursie.
Konkurs potrwa od 7.01.2021 r. do 02.02.2021 r. Prace konkursowe i Karty
Zgłoszenia należy dostarczyć do Organizatora nie później niż 02.02.2021 r. (w
przypadku przesyłania formularzy zgłoszeniowych pocztą liczy się data doręczenia, a
nie data stempla pocztowego. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie wezmą
udziału w Konkursie.
Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych uczestnika Konkursu, zgody na rozpowszechnianie
jego wizerunku oraz zgody na przeniesienie na Organizatora majątkowych prac
autorskich do przesłanego nagrania lub pracy pisemnej lub obrazowej. Oświadczenia
w powyższych sprawach składają osoby dorosłe oraz rodzice lub opiekunowie prawni
małoletnich uczestników.
Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Organizatora Konkursu i mogą być
wykorzystane do upowszechniania zgodnie z celami statutowymi Organizatora.
Nagrodzone prace konkursowe będą publikowane na stronie internetowej
Organizatora lub/i profilu Facebook lub/i na koncie YouTube, prowadzonych przez
Organizatora - do 31.03.2021 r.
Prace niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w Regulaminie
Konkursu, w tym złożone po terminie, zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

Założenia organizacyjne:
 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator
powołuje komisję konkursową.
 Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 05.02.2021 r.
 Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie:
www.wimbp.rzeszow.pl do 12.02.2021 r.
 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 Nagrody dla laureatów zostaną przesłane kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia
26.02.2021 r., na wskazany przez laureata konkursu adres do korespondencji.
Niepodanie Organizatorowi adresu do korespondencji przez laureata konkursu w
terminie do dnia 20.02.2021r. skutkuje przepadkiem nagrody na rzecz Organizatora.
 Przesyłki z nagrodami, przed wysłaniem do laureatów Konkursu, poddane zostaną
przez Organizatora 3-dniowej kwarantannie.
 Nagroda wysłana za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej, która nie
zostanie odebrana ani podjęta w terminie wskazanym na druku awizo pozostawionym
przez doręczyciela lub która zostanie zwrócona do nadawcy (Organizatora) przepada
na rzecz Organizatora.
 W przypadku ustalenia z laureatem osobistego odbioru nagrody z siedziby
Organizatora, nagrody nie odebrane do jednego miesiąca od daty ogłoszenia
wyników Konkursu na stronie Organizatora, przepadają na jego rzecz.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody, spowodowanym podaniem przez
Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie adresu do
korespondencji przez laureata konkursu lub zmianę innych jego danych,
uniemożliwiających powiadomienie go o przyznaniu nagrody i dostarczenie nagrody
oraz za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W
takim przypadku Uczestnik (laureat konkursu) traci prawo do nagrody.
Kontakt w sprawie konkursu –e-mail: filia-10@wimbp.rzeszow.pl, tel. (17) 866 94
76, filia-20@wimbp.rzeszow.pl, tel.(17) 866 94 86, filia-2@wimbp.rzeszow.pl,
tel.(17) 866 94 60.

Kryteria oceny prac:
 oryginalność
 nowatorstwo i pomysłowość
 kreatywność
 estetyka
 fantazja
 poprawność językowa
 zachowanie limitu czasu
 ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody:
 Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni 3 laureatów oraz przyzna 5
wyróżnień w każdej kategorii wiekowej wskazanej w Regulaminie.
 Laureaci i uczestnicy wyróżnieni w Konkursie otrzymają nagrody.
Postanowienia końcowe:
 Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Konkursu rozstrzygają
Organizatorzy.
 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy
Konkursu.
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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” (dalej „RODO”), informujemy iż:















Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów, e-mail: wimbp@wimbp.rzeszow.pl.
Niezależnie od tego dane laureatów Konkursu będą również przetwarzane przez
Facebook Inc.(podmiot zarządzający portalem społecznościowym Facebook) oraz
Google LLC (podmiot zarządzający i administrujący portalem YouTube).
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:iod@wimbp.rzeszow.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, jego
dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
Ponadto, dostęp do danych mogą mieć firmy świadczące Administratorowi usługi
związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, ale tylko w celu i
zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.
Z uwagi na fakt, że prace konkursowe laureatów będą publikowane na portalu
Facebook i YouTube, dostęp do ich danych osobowych będą mieli Administratorzy
tych portali, tym samym, dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej
z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach
archiwalnych.
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki do regulaminu:
 Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej
 Załącznik nr 2 – Karta Zgłoszenia osoby pełnoletniej
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA (dla osoby niepełnoletniej)
Konkurs „Dedykacje walentynkowe”
Dane uczestnika Konkursu
Imię i nazwisko
Wiek
Dane kontaktowe: numer
telefonu lub adres e-mail
Oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika Konkursu
Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisana/y, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) dziecka wskazanego
w zgłoszeniu i korzystam w stosunku do niego z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „Dedykacje walentynkowe” organizowanego
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na
udział w tym Konkursie mojego dziecka.
.........................................................................................................................
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika Konkursu

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu „Dedykacje walentynkowe”
danych osobowych moich i mojego małoletniego dziecka, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i
dokumentowania Konkursu, w tym na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka we
wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y
dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.

.........................................................................................................................
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika Konkursu

W przypadku zakwalifikowania pracy konkursowej mojego dziecka do publikacji, udzielam Organizatorowi ww.
Konkursu, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, nieodpłatnej, bezterminowej zgody na
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka znajdującego się na nagraniu audio-wideo lub pliku JPG.
Niniejsza zgoda upoważnia Organizatora Konkursu do rozpowszechniania wizerunku mojego małoletniego
dziecka w celach związanych z niniejszym Konkursem, poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń
czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w mediach wewnętrznych Organizatora Konkursu w związku z
prowadzoną przez niego działalnością kulturalną. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i
zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania nagrania audio-wideo i pliku JPG z wizerunkiem mojego
dziecka.

.......................................................................
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) małoletniego uczestnika Konkursu

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu „Dedykacje
walentynkowe”– Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie – autorskie prawa majątkowe do
nadesłanego przez moje małoletnie dziecko nagrania video/ pliku JPG. Przeniesienie praw autorskich następuje
na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego nieodpłatnego
publikowania pracy na wszelkich polach eksploatacji. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora
ww. konkursu na Organizatora przechodzi prawo własności do przysłanej pracy konkursowej.
..........................................................
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) małoletniego uczestnika Konkursu
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Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA (dla osoby pełnoletniej)
Konkurs „Dedykacje walentynkowe”
Dane uczestnika Konkursu
Imię i nazwisko
Wiek
Dane kontaktowe: numer
telefonu lub adres e-mail
Oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika Konkursu
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „Dedykacje walentynkowe”
organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie i akceptuję jego
postanowienia.
.........................................................................................................................
data i czytelny podpis uczestnika Konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu „Dedykacje walentynkowe” moich danych
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i dokumentowania Konkursu, w tym na podawanie do
wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em
poinformowana/y o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

....................................................................................................... ..................
data i czytelny podpis uczestnika Konkursu

W przypadku zakwalifikowania mojej pracy konkursowej do publikacji, udzielam Organizatorowi ww.
Konkursu, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, nieodpłatnej, bezterminowej zgody na
rozpowszechnianie mojego wizerunku znajdującego się na nagraniu audio-wideo lub pliku JPG. Niniejsza zgoda
upoważnia Organizatora Konkursu do rozpowszechniania mojego wizerunku w celach związanych z niniejszym
Konkursem, poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w
mediach wewnętrznych Organizatora Konkursu w związku z prowadzoną przez Organizatora Konkursu niego
działalnością kulturalną. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem
każdorazowego wykorzystania nagrania audio-wideo i pliku JPG z wizerunkiem mojego dziecka.

.......................................................................
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) małoletniego uczestnika Konkursu

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu „Dedykacje
walentynkowe”– Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie – autorskie prawa majątkowe do
nadesłanego przeze mnie nagrania video lub pliku JPG. Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach
wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego nieodpłatnego publikowania pracy na
wszelkich polach eksploatacji. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej na Organizatora Konkursu przechodzi
prawo własności do przysłanej pracy konkursowej.
..........................................................
data i czytelny podpis uczestnika Konkursu
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