REGULAMIN KONKURSU
Cele
1. Zainteresowanie dzieci regionem - Suwalszczyzną.
2. Rozwijanie wyobraźni i rozbudzenie zainteresowań plastycznych.
3. Ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji.
REGULAMIN:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II-VI szkół podstawowych.
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy samodzielnie wykonać pracę przedstawiającą Suwalszczyznę przy pomocy jak największej ilości kolorów.
3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (preferowany format prac – A3 w pionie lub poziomie).
4. Prace muszą być na odwrocie opatrzone metryczką zawierającą następujące
dane: imię i nazwisko, wiek, adres domowy i numer telefonu oraz opatrzone
klauzulą: „Wyrażam zgodę na jednorazowe przetwarzanie danych przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – wyłącznie dla potrzeb organizacji i promocji przedsięwzięcia pt. „Kolory Suwalszczyzny” realizowanego w projekcie „Wyruszamy w wielki świat”.
5. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przy ul. E. Plater 33A do 30 października 2018 r.*
6. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
7. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród.
8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, działaniach promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych osobowych laureatów konkursu niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
9. Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie ewentualnego wizerunku uczestnika.
* Dostarczone na konkurs prace stają się własnością organizatora
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach
konkursowych (w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu, wydania nagrody lub dyplomu, jak również umieszczenie wizerunku i nazwiska
laureatów w protokole końcowym konkursów na stronie internetowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii
Plater 33A, 16-400 Suwałki, www.bpsuwalki.pl) oraz dla potrzeb organizacji i promocji przedsięwzięcia pt. „Kolory Suwalszczyzny” realizowanego w projekcie „Wyruszamy w wielki świat”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883 z
póź. zm.) Dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu
do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Organizator: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Konkurs zorganizowano w ramach realizacji projektu „Wyruszamy w wielki świat” dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

