
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

organizowanego z okazji Narodowego Czytania 2020 

przez Bibliotekę Miejską w Bytowie 

pt. Zilustruj „Balladynę” 

 
Postanowienia ogólne: 

 
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki 

przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Organizatora. 

2. Organizatorem jest Biblioteka Miejska w Bytowie, z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 77-100 

Bytów, dalej „Organizator”. 

3. Kategorie wiekowe: 

 młodzież do lat 18 

 osoby powyżej 18 roku życia 

 
4. Konkurs jest organizowany w dniach od 12.08.2020 r. do 30.09.2020 r. Po terminie 

zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

5. Uczestnik  nie  może  przenosić  praw  i  obowiązków  związanych  z   uczestniczeniem   

w Konkursie na osoby trzecie. 

6. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 

Regulaminu  i  zaakceptować  jego  treść.   Udział   w   Konkursie   oznacza   zobowiązanie 

do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

7. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

 
Cele konkursu: 

 
1. Celem Konkursu jest zainspirowanie do twórczej aktywności w ramach akcji Narodowe 

Czytanie 2020 oraz popularyzacja literatury polskiej, w tym bohaterki tegorocznej edycji 

Narodowego Czytania - „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 

2. Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem oraz plastyką. 

3. Wzmacnianie więzi bytowiaków z Biblioteką. 

 
Szczegóły regulaminu: 

 
1. Dopuszcza się wszelkie techniki plastyczne, oprócz tworzenia prac z pomocą programów 

graficznych. Każda praca powinna zawierać fragment tekstu  „Balladyny”  J. Słowackiego,  

do którego powstała ilustracja. Tekst należy wkomponować w pracę, nie może być dołączony 

na osobnej kartce. 

2. Udział  w  Konkursie  wymaga  zaakceptowania  Regulaminu  oraz  wyrażenia  zgody    

na przetwarzanie  danych   osobowych   przez   Uczestnika    Konkursu    oraz    jeżeli    jest 

to konieczne, ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego.  

Uczestnik dokonuje wskazanych czynności poprzez wypełnienie i podpisanie karty 

zgłoszeniowej do Konkursu. 



3. Każda praca konkursowa musi posiadać na odwrocie informacje: imię i nazwisko autora, 

jego wiek, tytuł pracy oraz dane kontaktowe - telefon lub e-mail oraz w przypadku uczniów - 

pełne imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela lub opiekuna prawnego). Wszyscy uczestnicy 

zobowiązani są dołączyć do pracy podpisaną Kartę zgłoszenia z klauzulą RODO (w 

przypadku osób niepełnoletnich przez osobę dorosłą - prawnego opiekuna). Karta zgłoszenia 

w załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 

roku życia, udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

4. Ilość, rodzaj i kategorie nagród ustali Jury. 

5. Jury,  kierując  się  regulaminem  i   posiadaną  wiedzą,   może  odrzucić  prace,  które   

nie mieszczą się w kategoriach konkursowych. 

6. Prace należy dostarczyć do środy 30 września 2020 r. do godziny 16.00, do Biblioteki 

Miejskiej w Bytowie ul. Zamkowa 2. 

7. Ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w drugiej 

połowie października 2020 r. w Bibliotece Miejskiej w Bytowie w ramach tegorocznej edycji 

Narodowego Czytania. 

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną. Tą samą drogą laureaci zostaną powiadomieni o sposobie przekazania nagród. 

9. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenie  prac  podczas  transportu     

i ekspozycji. 

10. Odbiór prac będzie możliwy po zakończeniu wystawy. 

 

 

 
Organizator: Biblioteka Miejska w Bytowie 

Współorganizatorzy: Gmina Bytów, Powiat Bytowski 

 
Dodatkowych informacji udzielają: Alina Werochowska (tel. 59 822 74 08) oraz Małgorzata 

Kopowska (tel. 59 822 23 08). 

 

 

 
Informacje dodatkowe: 

 

Przetwarzanie danych osobowych: 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności 

Organizatora. 

3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek 

zwycięscy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane mediom. 

4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica 

lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak 

długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac Konkursowych 



oraz promocją   Organizatora   na   jego    stronie    internetowej    www.bibliotekabytow.pl  

na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/bibliotekamiejskabytow. 

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, 

przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze 

swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: 

bibmbyt@wp.pl. 

 

Prawa autorskie i licencja: 

 
1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne 

prawa autorskie do Pracy Konkursowej (dalej też „utworu”) oraz że w wypadku 

prezentowania w Zadaniu Konkursowym wizerunków osób trzecich, posiada ich zgodę na 

publikację zdjęcia w  serwisie  Facebook  oraz  na  stronie  Organizatora  (zgodnie  z  ustawą 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw 

osób trzecich  poprzez  dokonanie  Zgłoszenia  Konkursowego  i  wystąpienia  osób  trzecich 

z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi wszelkie koszty powstałe w wyniku 

Zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik. 

2. Uczestnik, z chwilą oddania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi 

przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności 

intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania 

przez  Uczestnika  nagrody),  bez  ograniczeń  terytorialnych,  czasowych  lub  ilościowych,   

z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską, 

2) wprowadzenie do obrotu, 

3) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych 

materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych 

rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów 

reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie 1) 

powyżej oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także 

publiczne udostępnianie  w  taki  sposób,  aby każdy mógł  mieć  do  nich  dostęp  w  miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, 

4) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci 

komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, 

5) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, 

6) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego  

lub przemysłowego. 

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na czas nieokreślony. 

4. Na mocy licencji określonej powyżej utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu 

Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony 

w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, 

w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, materiałów 

audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem 

jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia 

do wykonywania praw zależnych. 

http://www.bibliotekabytow.pl/
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5. Organizator  upoważniony  jest  do  wykorzystania  utworu  w  sposób  anonimowy  tj.  

bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika. 

6. Uczestnik     udziela     Organizatorowi     nieodwołalnej     i      nieodpłatnej      zgody 

na rozpowszechnianie   swojego   wizerunku    utrwalonego   w   Zadaniu   Konkursowym,   

na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w ust. 2 powyżej. 

7. Zgłoszenie Konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami 

obyczajowymi, w tym: nie  może  zawierać  treści  powszechnie  uznanych  za  obraźliwe,  

nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich, czy naruszać praw osób 

trzecich. 

 
Reklamacje i odpowiedzialność: 

 
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorującego (UODO). 

2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego 

Zgłoszenia Konkursowego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia 

Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką 

lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy siedziby Organizatora. 

4. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może 

wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres bibmbyt@wp.pl. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Konkursu zostanie 

powiadomiony o  rozpatrzeniu reklamacji  za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres  

z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu 

ogłoszenia Konkursu do 2 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje 

nie będą rozpatrywane. 

 
Postanowienia końcowe: 

 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bibliotekabytow.pl. 

2. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana  

nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu. 

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
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