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REGULAMIN  

Wojewódzkiego konkursu na plakat promujący działania biblioteki 

(Nie)zwykła biblioteka 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

 Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Częstochowie. 

 Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej. 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie.  

II. Adresaci konkursu: 

Bibliotekarze i nauczyciele bibliotekarze pracujący  w szkołach i placówkach 

województwa śląskiego. 

III. Cele konkursu: 

1. Promocja działalności bibliotek w środowisku. 

2. Popularyzacja wiedzy o roli bibliotek w edukacji i kulturze. 

3. Podnoszenie prestiżu bibliotek i bibliotekarza w świadomości społecznej. 

IV. Warunki regulaminowe: 

1. Szkoła lub placówka może wytypować tylko jednego uczestnika konkursu. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie jednego plakatu, który 

będzie informował o działalności biblioteki, w której uczestnik pracuje oraz 

w oryginalny sposób będzie ją promował. Plakat ma nawiązywać do hasła konkursu 

(Nie)zwykła biblioteka. 

3. Praca powinna mieć postać jednej strony formatu A1 w orientacji pionowej i może 

być wykonana dowolną techniką (odręcznie lub komputerowo - wydruk) w wersji 

czarno-białej lub kolorowej. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko 

autora oraz nazwę placówki. 

4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną 

uwzględnione. 

5. Prace nie podlegają zwrotowi. 

6. Prace przysłane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

7. Sprawy sporne oraz nieobjęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji 

konkursowej. 
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8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

9. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach 

konkursu przedstawione są w klauzuli informacyjnej dołączonej do regulaminu.  

10. Zgłoszenia udziału należy dokonać na czytelnie wypełnionej karcie zgłoszenia  

i dostarczyć wraz z pracą konkursową do organizatora konkursu. 

11. Dane uczestnika konkursu przetwarzane są na podstawie zgody – wzór załączony 

jest do karty zgłoszenia.   

 

V.   Termin składania prac: 

Pracę konkursową należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, w terminie do 30 kwietnia 2020 r. 

wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas XVI Forum 

Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie. 

Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane jako wystawa towarzysząca Forum. 

VI.   Jury konkursu: 

1. Komisję konkursową powołuje organizator. 

2. Decyzja komisji jest niepodważalna. 

3. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. 

 

VII.   Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa 

do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: 

eksponowania podczas XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, używania 

fotografii i skanów prac jako załącznik do relacji z forum i podsumowania konkursu 

w serwisach internetowych, prasie i telewizji. 

 

VIII.  Kontakt: 

Anna Dąbrowska                       dabrowska@womczest.edu.pl 

Anna Hiller                                hiller@womczest.edu.pl 

tel. 34 3606004 wew. 250 

 

 



 

3 
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Wojewódzki konkurs na plakat promujący działania biblioteki 

(Nie)zwykła biblioteka 

 

Zgodnie z: 

Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) - RODO 

 

1. Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w  Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa; 

2. W celu zapewnienia ochrony danych, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych 

(IOD), z  którym można uzyskać kontakt pod adresem: daneosobowe@womczest.edu.pl. 

3. Administrator przetwarza dane: imię i nazwisko uczestnika konkursu jako informację 

publiczną (zgodnie z art. 86 RODO) w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu i promocji 

wydarzenia, publikując informacje w serwisach internetowych prowadzonych przez RODN 

„WOM” w Częstochowie, w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym” oraz w czasopismach 

bibliotekarskich, regionalnych i związkowych, na stronie Forum Bibliotekarzy Województwa 

Śląskiego oraz portalach bibliotekarskich, regionalnych i związkowych. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub 

wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania 

dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa:  

- organowi prowadzącemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach;  

- organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach; 

- każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które 

zobowiązują nas do udostępniania danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych,  prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. W każdym przypadku uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.  

10. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są pod 

adresem http://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo  

http://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo

