Regulamin konkursu na nazwę Zakątka Bibliotecznego dla dzieci
w nowej siedzibie Biblioteki GOKiS w Kątach Wrocławskich
§1
Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu jest wybór oryginalnej nazwy dla Zakątka Bibliotecznego. Wyłoniona
w konkursie nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji i promocji miejsca.
2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na nazwę w nowej siedzibie
Biblioteki GOKiS w Kątach Wrocławskich zwanego dalej „konkursem” oraz warunki
uczestnictwa w nim.

§2
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest GOKiS Kąty Wrocławskie.

§3
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci do 12 roku życia, zamieszkałe na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie.
2. Udział dziecka w konkursie odbywa się wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna
prawnego, wyrażoną na piśmie – załącznik nr 1 do regulaminu.

§4
Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać propozycję nazwy na e-mail
biblioteka@gokiskwr.pl . W temacie wiadomości należy użyć określenia: Konkurs
na nazwę Zakątka.
2. Do wiadomości należy dołączyć wypełnione oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego – załącznik nr 1 do regulaminu. Brak zgody będzie równoznaczny
z dyskwalifikacją uczestnika.

3. Ostateczny termin nadsyłania propozycji – 28.08 br. do godz. 12.00.

§5
Wymagania dot. prac konkursowych
1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
4.

Nazwa powinna:
zawierać słowo „zakątek”
nawiązywać do charakteru miejsca
być łatwa do zapamiętania
być oryginalna.
Propozycję należy uzasadnić kilkoma zdaniami.
Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 propozycję nazwy.
Zakątek dla dzieci w Bibliotece to miejsce, w którym młodzi Czytelnicy zdobędą
potrzebną wiedzę i miło spędzą czas wśród kolorowych książek.

§6
Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa w składzie:
a) Agnieszka Pawlaczek – Dyrektor GOKiS
b) Agnieszka Bujoczek – Instruktor ds. kultury
c) Magdalena Rajkowska – Młodszy Bibliotekarz
d) Edyta Sochacka – Starszy Bibliotekarz
e) Natalia Stankiewicz – Starszy Bibliotekarz
2. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych propozycji i wskaże zwycięzcę
konkursu:
3. Każdy z członków Komisji Konkursowej oceni zgłoszoną propozycję nazwy w skali od 1
(najsłabsza ocena) do 3 (najlepsza ocena).
4. Nazwa, która uzyska największą ilość punktów będzie oznaczać zwycięzcę. Trzy
kolejne, najwyższe punktacje uzyskają wyróżnienia.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest niepodważalna, ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
6. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 1.09 br. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej GOKiS oraz na profilu FB.

§7
Nagrody
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
2. Zostaną wręczone również 3 nagrody wyróżnienia.

§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki przeprowadzenia konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………………………………..
w konkursie na nazwę Zakątka Bibliotecznego dla dzieci w Bibliotece GOKiS w Kątach
Wrocławskich. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora dla celów
organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna i zgoda w celu upublicznienia wizerunku osoby dorosłej/dziecka
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com.
3. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia
i materiały filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana dziecka*, zarejestrowane podczas
zajęć i uroczystości związanych z uczestnictwem w warsztatach, programach, projektach,
zawodach, konkursach i innych uroczystościach zorganizowanych przez GOKiS, na stronie
internetowej Ośrodka, profilach internetowych zarządzanych przez Ośrodek oraz
w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.
4. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji
Placówki na podstawie Pani/Pana zgody opartej o przepis prawa art. 81 ust.1 Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
5. Pani/Pana dziecka* dane osobowe będą upublicznione.
6. Pani/Pana dziecka* dane osobowe
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

nie

będą

przekazywane

do

państwa

7. Pani/Pana dziecka* dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo
ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo 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.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
10. Podanie tych danych jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dziecka* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Imię i nazwisko dziecka
Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę
Data i miejsce
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego/mojego dziecka* wizerunku przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich w wyżej wymienionym celu.
Podpis osoby wyrażającej zgodę
* niepotrzebne skreślić

