Regulamin konkursu „Zaczytaj się…!”
1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Morągu.
2. Konkurs trawa od 1 kwietnia 2014 r. do jego odwołania.
3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształcenie
wrażliwości na odbiór słowa pisanego, podniesienie poziomu czytelnictwa
oraz wyrobienie nawyku korzystania z multimedialnych zbiorów znajdujących
się w Oddziale dla Dzieci.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych:
0-8 lat i 9-15 lat.
5. W rankingu będą brane pod uwagę wszystkie wypożyczone zbiory dostępne w
Oddziale dla Dzieci.
6. Konkurs ma formę cykliczną i obejmuje każdy miesiąc, w którym zostaną
wyłonieni najaktywniejsi czytelnicy.
7. Laureatem konkursu zostaje osoba:
a. której rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę na udział w konkursie
wypełniając kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1), oraz
b. która nie była laureatem tego konkursu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
oraz
c. która osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu największej liczby
wypożyczeń zbiorów z Oddziału dla Dzieci spośród wszystkich
czytelników w danej kategorii wiekowej z wykluczeniem osób
niespełniających warunku z podpunktu b.
8. Laureatów w danej kategorii wiekowej może być kilku, jeżeli osiągnęli równą
liczbę wypożyczeń zbiorów.
9. Kandydaci do otrzymania nagrody miesiąca są informowani telefonicznie o
konkursie i jego warunkach.
10.Odbiór dyplomu oraz nagrody książkowej będzie odbywał się w ustalonym
dniu na początku miesiąca w Oddziale dla Dzieci.
11.W skład komisji konkursowej wchodzą: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Morągu oraz dwóch pracowników Oddziału dla Dzieci.

12.Rodzic lub inny opiekun prawny uczestnika konkursu wypełniając kartę
zgłoszenia oświadcza, że:
a. akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad
w nim przedstawionych,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i
podopiecznego w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem
konkursu,
c. wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swojego i
podopiecznego w celach promocyjnych,
d. zapoznał się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych
opisanych w pkt. 14.
13.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
14.Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska
Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu z siedzibą przy ul.
Ogrodowej 16, 14-300 Morąg. Dane uczestników konkursu są przetwarzane
na podstawie zgody opisanej w art. 6 ust. 1 lit. a oraz obowiązku prawnego Ustawy o bibliotekach - wspomnianego w art. 6 ust. 1 lit. c. 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 (dalej RODO) oraz i będą przetwarzane zgodnie z
zapisami tegoż rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Cofnięcie zgody
na przetwarzanie danych skutkuje wykluczeniem uczestnika z konkursu. W
celu promowania działalności Organizatora imię, nazwisko, oraz wizerunek
laureatów konkursu będą upublicznione na stronach internetowych
Organizatora przez okres 15 lat oraz mogą być wykorzystane w
wydawnictwach własnych i w lokalnych mediach. Każdy z uczestników
konkursu ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, przeniesienia, usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla
przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
uczestnika narusza przepisy RODO. Powyższe prawa uczestnik może
zrealizować przy pomocy Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail
iod@bibliotekamorag.pl.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia do Konkursu „Zaczytaj się…!”

Imię i nazwisko uczestnika:
………………………………………………………………………………………………………….
Adres uczestnika:
………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy:
………………………………………………………………………………………………………….
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu z siedzibą przy ul. Ogrodowej 16, 14-300 Morąg.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb
rozstrzygnięcia konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em)
poinformowana(y) o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora zgodnie z art. 13
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.
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych
osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Organizatora w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Zaczytaj się…!”.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika i mojego na stronach internetowych
Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z
promowaniem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.

…………………….
(Data)

…………………………………………….
(Imię i nazwisko rodzica/
opiekuna prawnego)

……………………………………….
(Podpis rodzica/
opiekuna prawnego)

