
Regulamin Konkursu pt .: “Ekslibris -”M”iniaturowa graficzna opowies�c�”
zorganizowanego z okazji Jubileuszu 75-lecia Pedagogicznej Biblioteki

Wojewo� dzkiej w Rzeszowie.

§ 1. POSTANOWIENIA OGO0 LNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, okres�la warunki uczestnictwa w konkursie
pt. .:  “Ekslibris -”M”iniaturowa graficzna opowies�c�”, zwanym dalej Konkursem a takz4e kryteria
oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzco� w. 

2.  Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewo� dzka w Rzeszowie:   35-074
Rzeszo� w, ul. Gałęzowskiego 4,  zwana dalej Organizatorem. 

§ 2. CELE KONKURSU

1. Promocja kultury czytelniczej, kształtowanie nawyku poszanowania ksiąz4ki;
2. Popularyzacja i kultywowanie najstarszych tradycji znakowania księgozbioru; 
3. Promocja zbioro� w Pedagogicznej Biblioteki Wojewo� dzkiej w Rzeszowie; 
4. Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zaangaz4owanie ucznio� w w

udział w z4yciu kulturalnym regionu;
5. Rozwijanie wyobraz�ni i kreatywnos�ci ucznio� w w wykorzystaniu ro� z4nych s�rodko� w wyrazu.

§ 3. ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do:

1.  Ucznio� w szko� ł podstawowych (klasy IV-VIII);

2. Ucznio� w szko� ł s�rednich (klasy I-IV) - mających swoją siedzibę na terenie Rzeszowa.

§ 4. PRACA KONKURSOWA

1.   Kaz4dy  uczestnik  moz4e  zgłosic�  jedną  pracę  w  dowolnej  technice  graficznej  (wykonaną
zaro� wno w klasycznych technologiach grafiki warsztatowej, jak i za pomocą programo� w grafiki
komputerowej). 

2. Praca powinna posiadac� wymiary: min. 8 x8 cm, max. 12 x12 cm; 

2) Praca powinna w polu kompozycji  zawierac�  napisy:  Ex libris oraz skro� t  nazwy Biblioteki:
PBW w Rzeszowie;

3) Praca powinna byc� naklejona na czystą kartkę formatu A4;

 3. Rewers pracy nalez4y zaopatrzyc� w metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

4. Prace zgłoszone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.



§ 5. WARUNKI KONKURSU

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są dobrowolne. 

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest ro� wnoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Prace na Konkurs nalez4y dostarczyc�  lub przesłac�  w terminie do dnia 30.10.2020 r. na adres:
Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewo� dzka  w Rzeszowie,  35-074  Rzeszo� w,  ul.  Gałęzowskiego  4  z
dopiskiem na kopercie: Konkurs “Ekslibris -”M”iniaturowa graficzna opowieść”.

4. Prace konkursowe moz4na zgłaszac�  wyłącznie za pos�rednictwem nauczyciela sprawującego
nadzo� r merytoryczny nad uczniem na czas trwania konkursu.

5. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4, nadesłane lub
dostarczone pod wskazany adres do dnia 30.10.2020 r.  (decyduje data stempla pocztowego). 

6. Do pracy konkursowej powinny byc� dołączone podpisane os�wiadczenia (załączniki nr 2 i 3 do
Regulaminu). 

§ 6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe oceniac� będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Podczas oceny prac konkursowych Komisja zobowiązana jest brac� pod uwagę: 

1) zgodnos�c� pracy z tematyką Konkursu; 

2) oryginalnos�c� i kreatywnos�c� w ujęciu tematu; 

3) czytelnos�c� znaku własnos�ciowego; 

4) estetykę wykonania i walory artystyczne. 

5.  Decyzja  Komisji  co  do  wyboru  najlepszych  prac  jest  ostateczna  i  nie  przysługuje  od  niej
odwołanie. 

6. Ogłoszenie wyniko� w konkursu nastąpi nie po� z�niej niz4  przed kon� cem 2020 r.

7. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. 

§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

1. W konkursie przewiduje się: dwie nagrody gło� wne oraz dwa wyro� z4nienia, w tym:

1) Jedna nagroda gło� wna oraz jedno wyro� z4nienie dla zwycięzco� w ze szko� ł podstawowych;

2) Jedna nagroda gło� wna oraz jedno wyro� z4nienie dla zwycięzco� w ze szko� ł s�rednich;

2. Komisja Konkursowa moz4e dokonac� innego podziału nagro� d.

 3.  W przypadku rezygnacji  przez laureata z nagrody,  Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania  nagrody  innemu  uczestnikowi  Konkursu,  kto� ry  spełnił  wszystkie  wymagania
okres�lone w niniejszym Regulaminie.



§ 8. EKSPOZYCJA PRAC

Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

§ 9. DANE OSOBOWE

Przystępując  do  Konkursu  autor/  przedstawiciel  ustawowy  /  opiekun  prawny  uczestnika,
wyraz4a zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celo� w, na zasadach okres�lonych w os�wiadczeniu i
klauzuli informacyjnej, kto� rych tres�c� stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

§ 10. POSTANOWIENIA KON0 COWE

1.  Regulamin  wchodzi  w  z4ycie  z  dniem  ogłoszenia  Konkursu  i  dostępny  jest  w  siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej Biblioteki. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzez4eniem, z4e uprawnienia
uczestniko� w Konkursu nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. 

3.  Zmieniony  regulamin  obowiązuje  od  czasu  opublikowania  go  na  stronie  internetowej
organizatora. 

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos�ci za ewentualne uszkodzenia prac lub ich zaginięcie
podczas ich wysyłania.

 6.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialnos�ci  w  przypadku  braku  moz4 liwos�ci  przekazania
nagrody z uwagi na brak kontaktu z uczestnikiem Konkursu lub z innych przyczyn niezalez4nych
od Organizatora. 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 - Wzo� r metryczki; 

2. Załącznik nr 2 - Os�wiadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy; 

3. Załącznik nr 3  - Klauzula informacyjna i os�wiadczenie o wyraz4eniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA 

1. IMIĘ  I  NAZWISKO  UCZNIA:……………………………………………………………………………..  ……….
………………………………………………………………………………..….………………………………………

2. NAZWA  SZKOŁY   ………………………………………………………………………………………………………..
………………….………………………………………………………………………………………………………………....

3. KLASA………………………………………………………………….................................................................……...…
4. IMIĘ  I  NAZWISKO  ORAZ  KONTAKT  DO  NAUCZYCIELA  SPRAWUJĄCEGO  NAZDO0 R

MERYTORYCZNY NAD PROJEKTEM………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. IMIĘ  I  NAZWISKO  PRZEDSTAWICIELA  USTAWOWEGO  LUB  OPIEKUNA  PRAWNEGO:
…………………………………………………………………………………………………………………………................
.



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  (Wypełnia rodzic)

NAZWA SZKOŁY: ………………………………………………………………………………………………………..………..…..

ADRES SZKOŁY: ………………………………………… ………………………………… …………………………………..……

IMIĘ  I  NAZWISKO  AUTORA  PRACY  /  PRZEDSTAWICIELA  USTAWOWEGO  LUB  OPIEKUNA
PRAWNEGO*: ……………………………………………………… 

OS0WIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

Ja,  niz4ej  podpisany/a  ……………………………………………………………..przedstawiciel  ustawowy
autora / opiekun prawny autora…………………………………………………………*, pracy konkursowej –
zwanej  dalej  „utworem”,  zgłoszonym  przez  nauczyciela  szkoły:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………,
klasa:  …………….…………,  do  konkursu  plastycznego  pt.  “Ekslibris  -”M”iniaturowa  graficzna
opowieść”, organizowanego przez, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewo� dzką w Rzeszowie, 35-074
Rzeszo� w, ul. Gałęzowskiego 4,  zwaną dalej Organizatorem, os�wiadczam, z4e utwo� r jest autorstwa
mojego dziecka oraz z4e  w związku z  wykonaniem utworu i  przeniesieniem autorskich praw
majątkowych nie zostały i nie zostaną naruszone w z4aden sposo� b prawa oso� b trzecich. 

Os�wiadczam ro� wniez4 , z4e jestem uprawniony/-a do przeniesienia autorskich praw majątkowych
do utworu  w zakresie  wskazanym w niniejszym os�wiadczeniu.  Jednoczes�nie  os�wiadczam,  z4e
przenoszę nieodpłatnie na Pedagogiczną Bibliotekę Wojewo� dzką w Rzeszowie autorskie prawa
majątkowe  do  utworu.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  do  utworu  obejmuje
następujące pola eksploatacji: 

1) publiczne prezentowanie, wys�wietlanie, odtwarzanie; 

2) reemitowanie, w tym za pos�rednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

 3) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji

.……………………………………………………………  ………………………………  (data  i  podpis  przedstawiciela
ustawowego / opiekuna prawnego autora) * niepotrzebne skres�lic� 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  (Wypełnia rodzic / opiekun prawny, nauczyciel)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogo� lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy z4e:

1. Administratorem Pan� stwa danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewo� dzka w Rzeszowie, 
ul. Gałęzowskiego 4, dalej jako Biblioteka.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych moz4 liwy jest pod adresem: iodrw@pbw.org.pl.
3. Pan� stwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  Bibliotekę  w  celu  przeprowadzenia  konkursu

plastycznego pt. “Ekslibris -”M”iniaturowa graficzna opowieść”, udostępnienia relacji w mediach, a
takz4e w celach archiwalnych, w związku z wyraz4eniem przez Pan� stwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a  RODO.

4. Odbiorcami  Pan� stwa  danych  osobowych  mogą  byc�  podmioty  uprawnione  na  podstawie
obowiązujących przepiso� w prawa. 

5. Pan� stwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania konkursu, następnie w
celach informacyjnych i archiwalnych przez okres nieprzekraczający 4 lat.

6. Posiadają  Pan� stwo  prawo  do  z4ądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Posiadają  Pan� stwo  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodnos�c�  
z prawem przetwarzania, kto� rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Pan� stwo prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakz4e odmowa podania danych i brak zgody na ich
przetwarzanie będzie skutkowac� brakiem moz4 liwos�ci wzięcia udziału w konkursie.

10. Skorzystac�  z  uprawnien�  wskazanych w pkt.  6  i  7  moz4na  wysyłając  odpowiednie z4ądanie  na adres
Administratora wskazany w pkt.1.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

(wypełnia rodzic / opiekun prawny)
[  ]  Tak [  ]  Nie      Wyraz4am zgodę na przetwarzanie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewo� dzką w
Rzeszowie  moich  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  mojego  dziecka,  tj.  imienia  i  nazwiska,
miejscowos�ci zamieszkania i nazwy szkoły w związku z uczestnictwem w konkursie, o kto� rym mowa w
pkt. 3 klauzuli informacyjnej. 

[  ] Tak [  ] NIE       Wyraz4am zgodę na wykorzystanie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewo� dzką w 
Rzeszowie wizerunku mojego dziecka w postaci dokumentacji fotograficznej sporządzonej podczas 
ceremonii wręczania nagro� d przez Organizatora konkursu, o kto� rym mowa w pkt 1, w celu promocji 
konkursu oraz działalnos�ci Organizatora. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 
szczego� lnos�ci rozpowszechnianie na stronach internetowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewo� dzkiej w 
Rzeszowie

………………………….
(podpis)

 (wypełnia nauczyciel)
 [  ] Tak [  ] NIE       Wyraz4am zgodę na przetwarzanie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewo� dzką w 
Rzeszowie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu i nazwy szkoły w celu 
przeprowadzenia konkursu, o kto� rym mowa w pkt. 3 klauzuli informacyjnej.

………………………….
(podpis)


