Regulamin konkursu czytelniczego
„Tajemnice szafy ”
Organizator:
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie.
Terminy:
▪ Konkurs czytelniczy zostanie przeprowadzony 30 października 2018r. godz. 11:00
w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży ( I p.).
▪ Zgłoszenia do 26 października 2018 r.:
• osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży,
• e-mail: wdladzieci@biblioteka.krotoszyn.pl,
• telefonicznie: 575 250 522
Cel:
▪ Promocja czytelnictwa,
▪ Przybliżenie twórczości C.S. Lewisa,
▪ Wzbudzenie zainteresowań literaturą fantastyczną,
▪ Kształtowanie umiejętności krytycznego spojrzenia na literaturę.
Warunki uczestnictwa:
▪ W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV, V i VI z terenu
Miasta i Gminy Krotoszyn,
▪ Konkurs polega na rozwiązaniu testu ze znajomości twórczości C.S. Lewisa,
▪ W przypadku tej samej ilości punktów przewidziana jest dogrywka w formie pisemnej,
▪ Uczestników obowiązuje znajomość treści utworu C.S. Lewisa:
o

Lew, czarownica i stara szafa

▪ Ogłoszenie wyników – w dniu przeprowadzenia konkursu,
Ochrona danych osobowych
Udział w konkursie wiąże się z podaniem informacji stanowiących dane osobowe dziecka oraz
rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenie do konkursu jest związane z wyrażeniem zgody na ich
przetwarzanie.
Nagrody:
▪ Osoby z największą liczbą punktów otrzymują nagrody,
▪ Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy lub wyróżnienia, zależenie od zajętego miejsca.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej w Krotoszynie
……………………………………………
Imię i Nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka podanych
w ramach konkursu czytelniczego „Tajemnice szafy” organizowanego przez Krotoszyńską Bibliotekę
Publiczną im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie w celach promocyjnych i statystycznych, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit a 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych; RODO).
Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę pisząc na
adres biblioteka@krotoszyn.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

..................................................

..................................................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Imię i nazwisko dziecka: .....................................................................................................................................
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018r., poz. 1191) oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki przez Krotoszyńską Bibliotekę
Publicznej w Krotoszynie w ramach czytelniczego konkursu „Tajemnice szafy”.
Niniejsza zgoda:
• nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie;
• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie oraz na profilach portali społecznościowych ww. podmiotów jak Facebook,
a także prasie lokalnej;
Wizerunek, o którym mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych)
względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki*, na
potrzeby wskazane w oświadczeniu.
Niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.
..................................................

..................................................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

* niepotrzebne skreślić

