REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA PRZEDSZKOLI
„Kto Ty jesteś?”
§ 1.
Organizatorzy konkursu
1. Konkurs organizowany jest przez:
Bibliotekę Publiczną Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach
Stojadła ul. Południowa 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel./ fax (25) 758 03 52
e-mail: gbpminskmazowiecki@onet.eu
www.bp-gminamm.pl
Szkołę Podstawową im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie
Janów ul. Strażacka 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel./fax: 25-759 26 44
e-mail: janow.szkola@poczta.onet.pl
www.janow.szkolnastrona.pl/
Szkołę Podstawową im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce
Stara Niedziałka ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. / fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl
www.spniedzialka.edupage.org
2. Patronat nad konkursem objął wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. Fundatorem nagród
jest Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach oraz
Gmina Mińsk Mazowiecki, sponsorzy.
3. Konkurs trwa od 30.03.2021 r. do 07.05.2021 r.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bpgminamm.pl.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości.
§ 2.
Cele konkursu
1. Uczczenie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności dzieci.
3. Rozbudzenie postawy patriotyzmu wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Mińsk
Mazowiecki.
§ 3.
Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być oddziały przedszkolne z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Jedna grupa przedszkolna może zgłosić jedno zdjęcie.
§ 4.

Prace konkursowe

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zdjęcia grupy przedszkolnej pod
tytułem „Kto Ty jesteś?”.
2. Zdjęcie powinno być przekazane Organizatorowi drogą mailową na adres e-mail:
bkonkurs@onet.eu. Każdy e-mail musi zawierać w tytule „Gminny Konkurs
Przedszkole”. Nauczyciel, opiekun przesyła zdjęcie do 7.05.2021 r.
3. Rodzice, prawni opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie, wyrażają pisemną
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka i jego danych osobowych na potrzeby
promocji konkursu. Załącznik 1
4. W treści e-maila należy podać nazwę grupy przedszkolnej i placówkę oświatową oraz
imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna.
5. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody
na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń
terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak
formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych
opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania
w podanej wyżej formie.

1.
2.
3.
4.

§ 5.
Komisja Konkursowa
W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
Komisję powołuje Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach.
Komisja dokona oceny wszystkich nadesłanych zdjęć pod kątem zgodności z tematem
konkursu, pomysłowości, oryginalności, wkładu pracy i zaangażowania.
Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 15.05.2021 roku.

§ 6.
Nagrody
1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród.
2. Fundatorem nagród jest Organizator oraz Gmina Mińsk Mazowiecki, sponsorzy.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.bp-gminamm.pl.
§ 7.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą
w Stojadłach reprezentowana przez Dyrektora (adres: Stojadła ul. Południowa 20 05-300 Mińsk
Mazowiecki telefon (25) 758 03 52, e-mail: gbpminskmazowiecki@onet.eu ).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z upoważnieniem czytelnika do korzystania
z konta w bibliotece, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach.
4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j. imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.
6) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Państwa danych osobowe zostały pozyskane od czytelnika Biblioteki.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa między innymi dostawca programów dziedzinowych, jednostka i organom
kontroli.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia
Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie
publikowana na stronie internetowej www.bp-gminamm.pl.
2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Wszelkie informacje na temat niniejszego Konkursu można uzyskać w Bibliotece
Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach Tel./ fax (25) 758 03 52.

Załącznik 1
Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie
wizerunku
mojego
dziecka
........................................................................ w celu promocji Gminnego Konkursu „Kto Ty jesteś?
1.
2.

3.
4.
5.

Oświadczam, że zapoznałem/am i akceptuję warunki Regulaminu Gminnego Konkursu „Kto Ty jesteś?”.
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na rzecz Organizatora Gminnego Konkursu „Kto Ty jesteś?” niewyłączną licencją co do praw
autorskich majątkowych do zgłoszonych prac bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, do wykorzystywania ma następujących
polach eksploatacji: wydawanie i rozpowszechnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu,
publiczne wystawianie, wyświetlanie; w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego bez konieczności
zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Publiczną Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach danych osobowych
w celu uczestnictwa w Gminnym Konkursie „Kto Ty jesteś?”.
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na publikację i zamieszczenie przez Bibliotekę Publiczną Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach danych
osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki, stronie internetowej
Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach oraz w miesięczniku „Głos Ziemi Mińskiej”, profilu
facebookowym Gminy Mińsk Mazowiecki i BPG Mińsk Maz.

Data

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

………………………………

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

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