
REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS 

„BIBLIOTEKA NOWYCH MOŻLIWOŚCI” 
 
 

 

  INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, zwana 

dalej „Organizatorem”. 

2. Adres Organizatora: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, ul. Akademicka 10, 

39-200 Dębica. 

3. Konkurs realizowany jest pod nazwą: „Biblioteka nowych możliwości”. 

4. Konkurs skierowany jest do klas IV-VI, VII-VIII szkół podstawowych oraz Rodzin, zwanymi 

dalej „uczestnikami” lub „autorami prac”. Zgłoszenia dokonuje Rodzic lub prawny Opiekun 

uczestnika Konkursu. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

CEL KONKURSU  

Celem Konkursu jest: 

1) pokazanie działalności biblioteki z wykorzystaniem nowych technologii  wśród lokalnej 

społeczności.; 

2) umożliwienie najmłodszym zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Jedno dziecko lub rodzina może przedstawić tylko jedną pracę do Konkursu. 

2. Po  wykonaniu  pracy  przez  uczestnika  lub rodzinę  należy  ją  dostarczyć do Miejskiej 

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, ul. Akademicka 10,  39-200 Dębica, (pokój  nr 

14). Termin składania prac upływa 18 września 2020 roku.  

3. Przekazując  pracę na konkurs wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na udział  

w konkursie, zarówno swoich podopiecznych, a co za tym idzie zgodę na publiczną 

prezentację pracy oraz udostępnienie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy 

na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnych środkach masowego przekazu celem 

promocji konkursu.  

 

WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC KONKURSOWYCH  
1. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika Konkursu, nigdzie 
wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.  
2. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od autorów wykonujących prace. 

3. Prace zgłaszane do Konkursu:  
1) muszą być wykonane na papierze – w formacie A4 lub A3 w układzie poziomym lub 
pionowym;  
2) mogą być wykonane następującymi technikami: 

a) rysunkową (kredki, pisaki, flamastry); 

b) malarską (farby: akwarela, plakatowa, olejna); 

c) grafiką komputerową; 

3) Tekst w tzw. „dymkach” powinien być czytelny.  
4. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace: 

1) przestrzenne;  
2) wykonane przy użyciu plasteliny, gliny, materiałów roślinnych, produktów spożywczych  
i przemysłowych oraz innego tego rodzaju materiałów;  
3) prace stanowiące zdjęcie/fotografię;  
4) wykonane w innym formacie niż A4 lub A3. 

  



ZASADY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONKURSIE  
1. Konkurs trwa do 18 września 2020 r. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1) samodzielne wykonanie pracy przez uczestnika;  
2) dostarczenie pracy wraz z pisemnym oświadczeniem uczestnika:  

− na udział w Konkursie;  
− o zapoznaniu się z zapisami niniejszego Regulaminu;  
− o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na 

potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia 
Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) ;  

Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu.  
OCENA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez 
Dyrektora Miejskiej i Powiatowej  Biblioteki Publicznej.  

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 25 września 2020 r.    
4. Ponadto wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i na portalu 

społecznościowym Organizatora .  
5. Wszelka korespondencja dotycząca Konkursu prowadzona będzie z rodzicem  

lub opiekunem uczestnika, przedstawicielem rodziny wskazanym w zgłoszeniu 
konkursowym. 

 

WARUNKI OGÓLNE   
1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy  informuje, że jest administratorem 

danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, informacje nt. 

przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie http://www.mbpdebica.eu/rodo . 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału  

w Konkursie.  
3. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny względem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Dębicy za wszelkie wady prawne pracy, a w szczególności za ewentualne 

roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.  

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do Miejskiej  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, zwalniając Miejską i Powiatową  Bibliotekę  

Publiczną w Dębicy  od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 
 

NAGRODA  
Autorzy wszystkich nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 

PRAWA AUTORSKIE  
1. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Miejską i Powiatową  Bibliotekę  Publiczną 

w Dębicy, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) - w zakresie 

nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa majątkowe do 

zgłoszonej przez niego pracy, na następujących polach eksploatacji:  
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową;  
 

http://www.mbpdebica.eu/rodo


2) rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci 
szerokiego dostępu (internet);  
3) użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy; 

4) publiczne wystawianie lub wyświetlenie;  
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym.  
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie opracowań pracy, w tym na 
dokonywanie obróbki komputerowej oraz wprowadzanie zmian i modyfikację pracy.  
3. Uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie przez Miejską i Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Dębicy zależnego prawa autorskiego do pracy, tj. rozporządzanie  

i korzystanie z opracowań z prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa  

w ust. 1.  
4. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora szczególnie do: 

1) udostępniania zgłoszonej przez niego pracy zarówno anonimowo jak i imiennie;  
2) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej 
przez niego pracy;  
3) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem 
zgłoszonej przez niego pracy.  
5. Zgłoszone prace przechodzą na własność Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej 

w Dębicy.  
 

 KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

informujemy, iż:  
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna, 39-200 Dębica, ul. Akademicka 10.   
2) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia  
i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO; 

3) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;  
4) Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
5) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem;  
6) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego 

Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych, uzasadniających to 
okoliczności.  
2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie 
internetowej Organizatora.  


