REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO
„WIERSZ O DRUŻBICKIM BOCIANIE BIAŁYM”
ORGANIZATOR:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach, Drużbice 20, 97-403 Drużbice, pod
honorowym patronatem Wójta Gminy Drużbice – Tomasza Głowackiego.
CELE KONKURSU:
• upowszechnianie wiedzy na temat białego bociana, będącego symbolem Gminy
Drużbice
• szerzenie wiedzy na temat Święta Bociana Białego w dniu 31 maja.
• rozbudzanie zainteresowań literackich,
• rozwijanie zdolności autorskich,
• wyrażanie emocji poprzez własną twórczość,
• promocja lokalnych twórców.
WARUNKI KONKURSU:
• konkurs skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie gminy Drużbice,
• w konkursie mogą wziąć udział Autorzy w dwóch kategoriach wiekowych:
•
I kategoria – dzieci do 12 roku życia,
•
II kategoria – młodzież od 13 do 19 lat,
•
•
•
•

•
•

•

•
•

przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza w którym motywem przewodnim
będzie bocian biały,
forma wiersza dowolna – o wszystkim decyduje autor wiersza.
wiersze konkursowe powinny być pracami własnymi, nie powinny być nigdzie dotąd
publikowane i nagradzane,
w przypadku wykrycia plagiatu (kradzież cudzego tekstu) podczas konkursu lub
nawet po jego zakończeniu praca zostanie wycofana z konkursu, ewentualnie
nagroda zostanie odebrana, a informacja o tym fakcie podana do publicznej
wiadomości,
prace powinny być indywidualne, a jeden uczestnik może przekazać maksymalnie
trzy wiersze,
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzupełnienie i złożenie razem z pracą
konkursową karty zgłoszeniowej z oświadczeniem (według załączonego wzoru –
załącznik nr 1)
w przypadku udziału w konkursie osoby niepełnoletniej - rodzic/opiekun prawny
dziecka biorącego udział w konkursie zobligowany jest do wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku poprzez podpisanie i
dostarczenie organizatorowi karty zgłoszeniowej z oświadczeniem (według
załączonego wzoru – załącznik nr 2),
prace należy podpisać godłem (pseudonimem ),
wykorzystanie pracy uczestnika konkursu w celu informacyjno - promocyjnym przez
Bibliotekę jest nieodpłatne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie.

DANE OSOBOWE:
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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),
Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach,
adres:
Drużbice
20A,
97-403
Drużbice,
tel.
44
632-30-21,
email:
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
wizerunek utrwalony, rozpowszechniany, publikowany będzie w dowolnych mediach, w tym
na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych, (strona internetowa i
Facebook Biblioteki i Urzędu Gminy Drużbice)
w celu informacyjno-promocyjnym
związanym z działalnością kulturalno-oświatową Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów),
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w
konkursie. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna,
odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmiot, z którym Biblioteka podpisała umowę powierzenia danych,
Biblioteka nie przekazuje danych poza teren Polski z zastrzeżeniem ponadnarodowego
charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook,
podane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, wizerunek do
momentu wycofania zgody,
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;,
w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić
się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego można
również złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),.

TERMIN:
• prace należy przekazywać osobiście, za pośrednictwem poczty na adres: Gminna
Biblioteka Publiczna w Drużbicach, Drużbice 20, 97-403 Drużbice, z dopiskiem na
kopercie Konkurs literacki „WIERSZ O DRUŻBICKIM BOCIANIE BIAŁYM” lub na
adres e-mailowy: sekretariat@biblioteka.druzbice.pl , - w terminie do 31 maja
2022 r.,
• o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego,
• finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2022 r.
• wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu
facebookowym: Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach i Urzędu Gminy
w Drużbicach.

NAGRODY:
• prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora,
• spośród uczestników konkursu w każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci,
• laureaci konkursu otrzymają nagrody,
• z laureatami konkursu organizator skontaktuje się telefonicznie lub przez e-mail w
celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody,
• po zakończeniu konkursu, nadesłane wiersze będą prezentowane na stronie
internetowej i profilu facebookowym: Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach i
Urzędu Gminy w Drużbicach.
UWAGI:
• w sprawach spornych wynikających z regulaminu ostateczną decyzję podejmuje
organizator,
• dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Drużbicach, Drużbice 20, 97-403 Drużbice, nr tel. 44 632 30 21, lub wysyłając
maila na adres sekretariat@biblioteka.druzbice.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r., Nr 90 poz. 630
późn. zm.) Rozporządzenie 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)

Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Drużbicach
Kinga Gral

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa
na konkurs literacki
„WIERSZ O DRUŻBICKIM BOCIANIE BIAŁYM”
(wypełnia osoba pełnoletnia)
Godło (pseudonim):..........………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………….....….………......
Nr telefonu …....................................……..……………………………………………………....
Data urodzenia:……………..…...………..………….….…………........................................….
Adres zamieszkania: ….............................…………………………..………….….…………….

Oświadczenie
Ja…………………………………………………………..niżej podpisana/y oświadczam, że:
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

• zapoznałam/em się z regulaminem konkursu,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Drużbicach w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Literackiego
„WIERSZ O DRUŻBICKIM BOCIANIE BIAŁYM ”,
• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie przebiegu wydarzenia dowolną
techniką (w tym nagranie audio oraz wideo) oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie,
publikowanie przez Bibliotekę zdjęć i materiałów filmowych z mojego wizerunkiem , w tym
odtwarzanie utrwalonego materiału – zarówno w całości, jak i we fragmentach w
dowolnych mediach, w tym na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych,
w publikacjach oraz w wydawnictwach Gminnych w celu informacyjno-promocyjnym
związanym z działalnością kulturalno-oświatową Biblioteki. Zgoda ta nie będzie
ograniczona czasowo ani terytorialnie,
• zostałam/em poinformowana/y, że podanie danych jest dobrowolne, a zgoda może być w
dowolnym momencie wycofana.
*niepotrzebne skreślić

………………….……………………..….……………………
( data, czytelny podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), publ. Dz.
Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Drużbicach, adres: Drużbice 20A, 97-403 Drużbice,
tel. 44 632-30-21, email:
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych
do przeprowadzenia konkursu poetyckiego „Wiersz o Drużbickim Bocianie Białym”
dokonywanych na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych
osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia konkursu poetyckiego „Wiersz o Drużbickim Bocianie Białym”
5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j. usługodawcom wykonujących zadania
w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych
oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, a także podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
1)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5)
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO).
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach
społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. z
decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

………………………………………………………….
podpis

Załącznik nr 2
Karta zgłoszeniowa
na konkurs literacki
„Wiersz o Drużbickim Bocianie Białym”
( dotyczy niepełnoletniego uczestnika konkursu)
Godło (pseudonim):..........………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………….....….………......
Data urodzenia uczestnika konkursu :……………..…...………..………….….…………..........
Adres zamieszkania: ….............................…………………………..………….….…………….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego........................................................................
Nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego …....................................……..……………...........

Oświadczenie
Ja…………………………………………………………..niżej podpisana/y oświadczam, że:
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

• zapoznałam/em się z regulaminem konkursu,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Drużbicach w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu
Literackiego „Wiersz o Drużbickim Bocianie Białym”,
• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie przebiegu wydarzenia dowolną
techniką (w tym nagranie audio oraz wideo) oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie,
publikowanie przez Bibliotekę zdjęć i materiałów filmowych z wizerunkiem mojego
dziecka, w tym odtwarzanie utrwalonego materiału – zarówno w całości, jak i we
fragmentach w dowolnych mediach, w tym na portalach internetowych i w serwisach
społecznościowych, w publikacjach oraz w wydawnictwach Gminnych w celu
informacyjno-promocyjnym związanym z działalnością kulturalno-oświatową Biblioteki.
Zgoda ta nie będzie ograniczona czasowo ani terytorialnie,
• zostałam/em poinformowana/y, że podanie danych jest dobrowolne, a zgoda może być w
dowolnym momencie wycofana.
*niepotrzebne skreślić

………………….……………………..….……………………
( data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), publ. Dz.
Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Drużbicach, adres: Drużbice 20A, 97-403 Drużbice,
tel. 44 632-30-21, email:
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych
do przeprowadzenia konkursu poetyckiego „Wiersz o Drużbickim Bocianie Białym”
dokonywanych na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych
osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia konkursu poetyckiego „Wiersz o Drużbickim Bocianie Białym”
5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j. usługodawcom wykonujących zadania
w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych
oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, a także podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
1)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5)
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO).
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach
społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. z
decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

………………………………………………………….
podpis rodzica, opiekuna prawnego

