Regulamin wiosennego konkursu plastycznego "Barwy wiosny"
Organizator: Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja ul. M. Reja 10 56-400 Oleśnica
1. Cele konkursu:
•

zainteresowanie dzieci przyrodą

•

rozwijanie kreatywnego myślenia wśród dzieci

•

zachęcanie do poznawania nowych technik plastycznych w dziecięcych pracach

2. Założenia organizacyjne:
•

konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat z terenu Powiatu
Oleśnickiego

•

przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formacie A4, wykonane dowolną
techniką przez dziecko, przedstawiające wiosnę.

•

prace dzieci należy dostarczyć osobiście na adres Biblioteki ( w godzinach pracy
dostępnych na stronie www.biblioteka.olesnica.pl):
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Pod Sową
ul. Mikołaja Reja 10
56-400 Oleśnica

•

konkurs trwa w dniach od 21.03.2021 r. - do 16.04.2021 r.

•

termin składania prac do 16.04.2021 r. do godziny 15:00.

•

rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 21.04.2021 r.

•

praca powinna być opatrzona metryczką według poniższego wzoru:

1) Imię i nazwisko oraz wiek dziecka.
2) Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego.
3. Nagrody:
•

Organizatorzy przewidują 5 wyróżnień

•

pozostałe prace nagrodzimy dyplomami za udział w konkursie

•

wszystkie prace zgłoszone na konkurs zostaną wystawione w sali Biblioteki dla
Dzieci i Młodzieży Pod Sową

4. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na
publikowanie wyników konkursu na stronie internetowej biblioteki

www.biblioteka.olesnica.pl i na portalu społecznościowym facebook (Biblioteka w
Oleśnicy).
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 533 351 405
5. Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja
Reja, z siedziba przy ulicy M.Reja 10, 56-400 Oleśnica. Z administratorem można
się skontaktować poprzez adres adres e-mail: sekretariat@bibliotekaolesnica.pl tel. 533
351 410.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Danutę Majcher, z którym można się
skontaktować poprzez email meksoft@vp.pl. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
jest przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt a-e RODO*.
W przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust.1 litera a, przesłanie e-maila
oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailu.
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z JRWA.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe nie
będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, żądanie ich sprostowania
oraz usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wycofania udzielonej zgody. Przysługuje
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

* RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 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.

