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pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

REGULAMIN KONKURSU „ZACZYTANI” 
 

 
I Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Konkurs „Zaczytani” realizowany jest w ramach projektu „Od dziecka z książką za pan brat”, 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury. 

§ 2 

Słownik: 

1) projekt – projekt „Od dziecka z książką za pan brat” dofinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury; 

2) konkurs - konkurs „Zaczytani” realizowany w ramach projektu; 

3) regulamin - regulamin konkursu „Zaczytani”; 

4) organizator – organizator konkursu, tj. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 

Wieruszów;  

5) filia – filie biblioteczne organizatora, tj. Filia Biblioteczna nr 3, ul. Kępińska 2a; Filia 

Biblioteczna w Kuźnicy Skakawskiej, Kuźnica Skakawska 2, Filia w Pieczyskach, 

Pieczyska 59. 

6) uczestnik – uczestnik konkursu „Zaczytani”. 

7) czytelnik – osoba, dla której rodzic/ prawny opiekun podpisał kartę zobowiązania 

i która figuruje w rejestrze czytelników organizatora lub filii .  

 
§ 3 

Celem projektu, w ramach którego odbywa się konkurs jest: wzmocnienie pozycji organizatora 

jako instytucji animującej kulturę w gminie Wieruszów. 

II Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

§ 4 

1. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 2-12 lat – obecnych i nowych czytelników 

organizatora lub filii. 

2.  Aby przystąpić do konkursu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia 

(załącznik nr 1 do Regulaminu). Formularz należy złożyć u Organizatora – w Oddziale 

dla dzieci i młodzieży, lub w wybranej filii. Jedna osoba może być zgłoszona do 

konkursu jednokrotnie i otrzymać jedną imienną kartę konkursu, którą wydaje 

bibliotekarz. Złożenie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

3. Konkurs trwa od 2.05.2022 r. do 29.07.2022 r. 
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4. Konkurs polega na zebraniu w terminie określonym w ust.3, 10 pieczątek na imiennej 

karcie konkursu. 

5. Warunkiem otrzymania pieczątki jest wypożyczenie przynajmniej jednej książki 

u Organizatora lub w filii. Przy czym w danym tygodniu (od poniedziałku 

do niedzieli) można otrzymać łącznie jedną pieczątkę – bibliotekarz przy pieczące 

na karcie wpisuje datę wypożyczenia.  

6. W przypadku braku możliwości odwiedzenia biblioteki , książkę mogą 

wypożyczyć rodzice/opiekun lub rodzeństwo, jednak każdorazowo książka musi 

być wypożyczona na konto uczestnika zgłoszonego do konkursu. 

7. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy w okresie wskazanym ust. 3 zbiorą 10 

pieczątek i złożą uzupełnioną kartę u Organizatora w oddziale dla dzieci i młodzieży  

lub w filii do dnia 29.07.2022 r. – liczy się data fizycznego dostarczenia karty. 

W przypadku dostarczenia karty po wskazanym terminie, nie będzie ona brana pod 

uwagę. 

8. Organizator wręczy dyplomy i nagrody po zakończeniu konkursu w sierpniu 2022 r. 

– dokładny termin zostanie określony przez organizatora i podany do publicznej 

wiadomości w późniejszym terminie.  

III Przetwarzanie danych osobowych 

§ 5 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  dalej RODO informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, adres ul. Klemensa Wierusza 7-9, 

98-400 Wieruszów, tel. 62 78 41 621 reprezentowana przez Dyrektora; 

2) z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres email: iod@mgbp-

wieruszow.pl; 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów) w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu;  

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. 

mailto:iod@mgbp-wieruszow.pl
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5) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku danych  

zebranych w Zgłoszeniu okres ten będzie wynosił maksymalnie 5 lat od daty zakończenia 

projektu. 

6) Pani/Pana ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) Pani/Pana ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza RODO; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne 

do wzięcia udziału w zajęciach; 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

lub profilowaniu; 

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych. 

 

IV Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu 

zakończenia realizacji konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora nie później niż w chwili 

rozpoczęcia obowiązywania zmian. 
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Formularz zgłoszenia do konkursu „Zaczytani”  

 

1. Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………….. 

2. Wiek ……………………………………………………………………………………… 

3. Nr czytelnika (karty czytelniczej) ……………………………………………………….… 

4. Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna, tel. kontaktowy …………………………… 

 ………………………………………………………….…………….................................... 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję oraz zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu 

konkursu „Zaczytani” organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 

im. Władysława Reymonta w Wieruszowie. 

 

Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna* 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
im. Władysława Reymonta w Wieruszowie moich i mojego dziecka danych osobowych zawartych 
w formularzu zgłoszenia w celu związanym z realizacją i rozstrzygnięciem konkursu oraz realizacją 
projektu “Od dziecka z książką za pan brat”. 
 

……………………………………………………. 
   Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego* 

 
 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oświadczam, iż  

 wyrażam zgodę ** 

 nie wyrażam zgody** 

na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 
………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) przez Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, ul. Klemensa Wierusza 7-9, 
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów w związku z konkursem „Zaczytani”. 
 
Niniejsza zgoda:  
 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  
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 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 
społecznościowych ww. podmiotów jak Facebook, Instagram, Google dokumenty, Youtube, 
w gazetach, Internecie;  

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi 
na celu promocję konkursu „Zaczytani” i projektu „Od dziecka z książką za pan brat”, w ramach 
którego realizowany jest konkurs. 
 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 
i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka 
na potrzeby wskazane w oświadczeniu.  
       
       
        …………………………………………..… 

  Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego* 
 
 

* Niepotrzebne skreślić   
** Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X 

 


