REGULAMIN KONKURSU
„ NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach.
2. Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Pilchowice.
3. Miejsce składania prac: Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, ul. Szkolna 1,
44-145 Pilchowice oraz filie: GBP filia w Wilczy ul. Karola Miarki 123,44-189 Wilcza,
GBP filia w Żernicy ul. Szafranka 9, 44-144 Żernica,
GBP filia w Nieborowicach ul. Główna 50, 44-144 Nieborowice.
4. Termin składania prac do 03.12.2018r. w godzinach prac bibliotek.
5. Rozstrzygnięcie konkursu : 09 grudnia 2018r. w czasie Pilchowickiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego.
6. Celem konkursu jest:
- kształtowanie umiejętności redagowania oryginalnych tekstów życzeń/wierszy świątecznych,
- rozwijanie aktywności twórczej mieszkańców gminy,
- uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
- uwrażliwienie na piękno gwary śląskiej.

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział prace wykonane indywidualnie, nigdzie dotychczas nie publikowane
i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach.
2. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora oceniając prace będzie brać pod uwagę przede
wszystkim takie kryteria jak: pomysłowość, oryginalność, niekonwencjonalność tekstu, poprawność
językową, samodzielność oraz piękno wykonania kartki Bożonarodzeniowej. Komisja oceniać
będzie życzenia oraz kartkę jako całość.
1. Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do
nieodpłatnej publikacji wybranych prac.
2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę w wersji papierowej wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym ( zał.nr 1regulaminu) .
3. Konkurs będzie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
- dzieci do lat 12
- młodzież od 13 do 17 lat
- dorośli powyżej 18 lat

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / mojego dziecka zawartych
w przedstawionym przeze mnie oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, z siedzibą w Pilchowicach jako administrator danych
informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursu.
Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich
danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje
Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą udostępniane innym
podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych,
pracownik firmy Nowator, kontakt: nowator@nowator.edu.pl
6. Podane danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w konkursie.
7. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział
w konkursie.
8. Wyniki konkursu zostaną podana do publicznej wiadomości.
9. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród, w tym do nieprzyznania nagród
lub przyznania nagród/ wyróżnień dodatkowych. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
Postanowienia końcowe
1) Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania prowadzenia konkursu w razie wystąpienia
przyczyn od niego niezależnych.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii
konkursowych w jego celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych,
publikacjach promujących Gminę Pilchowice oraz we własnych wydawnictwach.
3) Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

4) Prawa autorskie do utworów, które będą wykorzystywane do promocji Gminy Pilchowice, pozostają
własnością ich autorów. Z tego tytułu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej,
w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na
naruszenie jej praw autorskich.
5) Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
6) Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
7) Dodatkowych informacji można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilchowicach oraz
pod nr. tel. 32 235 62 86.

