REGULAMIN
Konkursu „Super Czytelnik Jesieni 2022”
– III edycja
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie – Filia nr 9, ul. Czackiego 5, 35-046 Rzeszów, dane kontaktowe: e-mail:
filia-9@wimbp.rzeszow.pl, tel.: 17 866-94-74.
2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie do
częstszego odwiedzania biblioteki, kształtowanie nawyku regularnego czytania.
3. Konkurs odbywa się w dniach od 19 września do 3 grudnia 2022 r. Do udziału w
konkursie można przystąpić w dowolnym dniu trwania konkursu.
4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 3-15 lat, posiadający
ważną Kartę Czytelnika. Uczestnicy przystępują do konkursu za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora Karty
Zgłoszenia, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Kartę
Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Organizatora: www.wimbp.rzeszow.pl
lub odebrać od bibliotekarza dyżurującego w Filii Nr 9. Wypełnione Karty należy
składać w siedzibie Organizatora (Rzeszów, ul. Czackiego 5). Brak Karty Zgłoszenia
będzie równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie.
6. Przystąpienie do udziału w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych dziecka podanych w Karcie Zgłoszenia. Zgody
udzielają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci. Zgoda opiekuna prawnego na
publikację wizerunku uczestnika konkursu jest dobrowolna i nie jest warunkiem
koniecznym do zgłoszenia się do konkursu.
7. Ocenie konkursowej podlega aktywność czytelnicza, której wyrazem jest ilość
wypożyczonych książek.
8. Każde

wypożyczenie

książki

będzie

odnotowywane

przez

bibliotekarza

w prowadzonej oddzielnie dla każdego uczestnika konkursu, Karcie Wypożyczeń,
której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. Karta Wypożyczeń
przechowywana będzie w Bibliotece, może zostać udostępniona do wglądu na żądanie
czytelnika oraz jego rodziców/opiekunów.
9. Do ilości wypożyczeń nie zalicza się prolongat (przedłużanie terminu wypożyczenia
książek).

10. Zdobywcami nagród w konkursie będą uczestnicy, którzy kolejno uzyskają najwięcej
wypożyczeń książek w okresie od 19 września do 3 grudnia 2022 r. Nagrody zostaną
przydzielone w trzech kategoriach wiekowych: 3-6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat.
11. Nagrodami w konkursie będą książki ufundowane przez Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak.
12. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową lub
telefoniczną.
13. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Organizatora (Rzeszów, ul. Czackiego 5) w
wyznaczonym terminie, o którym zdobywca nagrody zostanie powiadomiony drogą
mailową lub telefoniczną.
14. Uczestnictwo w konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

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” - ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”),
informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w
Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego dokumentacji oraz
w związku z wydaniem nagrody, na podstawie zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.
4. Dane osobowe podawane są przez uczestników dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
6. 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.
7. 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.

8. 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 - zawierająca personalia uczestnika konkursu oraz
deklarację zgody na przetwarzanie jego danych osobowych - do podpisania przez rodziców lub
opiekunów prawnych dziecka,
Załącznik Nr 2 – KARTA WYPOŻYCZEŃ

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu „Super Czytelnik Jesieni 2022”

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs „Super Czytelnik Jesieni 2022”
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko
Wiek
Numer Karty Czytelnika
Dane kontaktowe: numer
telefonu kontaktowego /adres e-mail

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisana/y, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) dziecka
………………………………………………………………………………* i korzystam z pełni praw
rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka.
Oświadczam ponadto, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „Super Czytelnik Jesieni 2022”,
organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, akceptuję jego
warunki i wyrażam zgodę na udział ww. dziecka w tym konkursie.
......................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu)

* imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu)
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu, o którym mowa
powyżej, danych osobowych mojego dziecka umieszczonych w zgłoszeniu, w celach związanych z
prowadzeniem, promocją i dokumentowaniem tego konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowana/y o prawie wglądu do
podanych danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o
prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ponadto, wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka (zdjęcia z rozdania nagród) w relacjach i materiałach informacyjnych poświęconych temu
konkursowi na: stronie internetowej Organizatora konkursu i profilu Organizatora na portalu Facebook.
Zostałam/am poinformowana/y, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne.
.................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu)

* właściwe podkreślić

Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu „Super Czytelnik Jesieni 2022”

KARTA WYPOŻYCZEŃ
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………
Numer karty:……………………………………………………………………………
Wiek: ……………………………………………………………………………………

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Data
wypożyczenia

Ilość wypożyczonych
książek

Podpis
bibliotekarza

