
 

                                          KONKURS  FOTOGRAFICZNY 

„MOJA DOMOWA BIBLIOTECZKA ZWIĄZANA Z LITERATURĄ O JANIE PAWLE II” 

 

     REGULAMIN KONKURSU 

Organizator: MBP w Nisku =-Filia Biblioteczna w Nowosielcu 

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich. 

2. Cele konkursu:-zainteresowanie dzieci i młodzieży  osobą Św. Jana Pawła II z okazji obchodów Roku 

Papieskiego 2020 Jana Pawła II. 

-zainteresowaniem literaturą związaną z biografią Jana Pawła II 

-zainteresowaniem fotografią  

3.Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną fotografię księgozbioru domowej biblioteczki  związanej z 

biografią Jana Pawła II 

4.Należy zrobić zdjęcie sylfy na tle biblioteczki  i wysłać w formie elektronicznej  na adres MBP w 

Nisku- Filii Bibliotecznej w Nowosielcu.  anna.ulewicz@mbp.nisko.pl  

uzupełnienie „Metryczki pracy konkursowej” imię i nazwisko,  wiek , nr tel. zgodę na RODO  

5. Termin rozpoczęcia konkursu: 12.05.2020r.Termin nadsyłania prac upływa 16.06.2020r.  

6. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej  Biblioteki po20.06.2020r. 

NAGRODY!!!!!!Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma drogą elektroniczną 

DYPLOM(na adres wskazany w metryczce oraz  NAGRODę rzeczową. 

.Klauzula informacyjne: Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów 

regulaminu oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. Poprzez podanie 

danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas 

ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. 

Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, którzy zastrzega sobie możliwość ich 

publikowania i powielania. Administratorem danych osobowych. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do realizacji konkursu i późniejszych działań promocyjnych. Oświadczam, że 

zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję, oraz że zostałam(em) poinformowana(y) o 

przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania RODO. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i 

publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem konkursu fotograficznego. „MOJA DOMOWA BIBLIOTECZKA 

ZWIĄZANA Z LITERATURĄ O JANIE PAWLE II”. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika i 

rodzica/opiekuna oraz danych osobowych na stronach internetowych Organizatora, w 

wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

mailto:anna.ulewicz@mbp.nisko.pl

