
 

REGULAMIN: 

1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Biblioteka 
Publiczna Gminy Dzierżoniów  im. Władysława Reymonta                           
w Mościsku. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich  uczniów szkół 
podstawowych oraz średnich z terenu Gminy Dzierżoniów i będzie 
rozstrzygany w trzech kategoriach: 

Kat 1 - szkoły podstawowe klasy, I – IIII; 
Kat 2 - szkoły podstawowe, klasy IV – VIII;  
Kat 3 – szkoły średnie 
 



3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do Organizatora  –                    
w terminie do 21 maja 2021 r.  

zaprojektowanego przez siebie mema z mamą.  Praca wykonana 
może być w dowolnej technice.  

Uczestnik konkursu może złożyć 2 pracę własnego autorstwa, które 
należy przesłać na adres: biblioteka.moscisko@wp.pl lub złożyć                  
w dowolnej filii bibliotecznej: 

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. W. Reymonta, Mościsko, 
       ul. Kolejowa 12b. 
Filia nr 1 – Biblioteka Publiczna w Ostroszowicach, ul. Bielawska 63. 
Filia nr 2 – Biblioteka Publiczna w Uciechowie, ul. Piastowska 1. 
Filia nr 3 – Biblioteka Publiczno-Szkolna  w Tuszynie, Tuszyn 47. 
Filia nr 4 – Biblioteka Publiczna w Piławie Dolnej, ul. Główna 50. 
Filia nr 5 – Biblioteka Publiczna w Owieśnie, Owiesno 88. 
Filia nr 6 – Biblioteka Publiczna w Roztoczniku, Roztocznik 41a. 

Prace mogą być dostarczone zarówno drogą elektroniczną jak i w 
formie papierowej. 

4. Nadesłane prace powinny być opatrzone dopiskiem: Konkurs – 
„MAMY CZAS” oraz zawierać imię, nazwisko, adres, kategorię,               
nr telefonu kontaktowego lub  e – mail uczestnika konkursu. 

5. Prace oceni powołane przez Organizatora Jury, które będzie brało 
pod uwagę następujące kryteria: 

a) oryginalność pomysłu, 

b) walory literackie, 

c) estetykę pracy. 

6. Przyznane przez Jury nagrody będą voucherami dla dwóch osób 
(dla dziecka i jego mamy) na wykonanie sesji fotograficznej, którą w 
plenerze poprowadzi Anna Rudnikowska. 
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7. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na 
stronie internetowej http://bibliotekamoscisko.pl oraz fb do dnia 25 
maja 2021 r. 

8. Laureaci Konkursu zostaną mailowo lub telefonicznie 
powiadomieni o sposobie i terminie odbioru nagrody. 

9. Uczestnik Konkursu, przysyłając do Organizatora swoją pracę 
jednocześnie oświadcza, że jest ona wynikiem jego indywidualnej 
twórczości i posiada do niej pełne prawa. 

10. Przystępując do Konkursu uczestnik przenosi autorskie prawa do 
nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu w zakresie 
niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz 
opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla 
prawidłowej realizacji założeń Konkursu. (Zał. 1) 

11.Przesyłając pracę na konkurs uczestnik akceptuje jego regulamin i 
wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i 
nazwiska.  

12.Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr 

tel. 74 830 31 42,  lub zadając pytania drogą mailową – 

biblioteka.moscisko@wp.pl.  

Koordynator – Danuta Wiśniewska 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej 
zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz 
zgodę na publikację pracy na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku 
z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji 
konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w 
swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
 
 Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą 
informacyjną „RODO”. 
 

RODO 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dot. ewidencji uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, 
wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych itp.) 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1.      Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta, 
ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko, reprezentowana przez Dyrektora – Justynę Kaczorowską 

 
2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach 

organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów  im. Władysława Reymonta (takich jak: spotkania 
autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, zajęcia edukacyjno-
artystyczne itp). na podstawie art. 6 ust 1 pkt A. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do czasu zamknięcia sprawy.  
 

5.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz 
wycofania zgody na ich przetwarzania. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych 
lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały 
zebrane. 

 
6.      Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia     2016 r. 

 
7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w 

wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów  im. Władysława Reymonta na 
które są organizowane zapisy imienne. 
 
 
 

   

 


