
REGULAMIN KONKURSU 

„Zanotuj Dulską – sketchnotka z Narodowym Czytaniem”

§1 

Postanowienia wstępne

1. Regulamin  niniejszy  określa  zasady  przeprowadzenia  Konkursu  „Zanotuj  Dulską  –

sketchnotka z Narodowym Czytaniem” (zwanego dalej Konkursem). 

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Publiczna  Biblioteka  Pedagogiczna  w  Poznaniu,

ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2

Cele Konkursu

1. Celem  Konkursu  jest  promocja  wydarzenia  Narodowe  Czytanie,  propagowanie

czytelnictwa oraz zainspirowanie do twórczej aktywności.

§3

Warunki Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do Czytelników Biblioteki.

2. Z  udziału  w  Konkursie  wyłącza  się  osoby  zajmujące  się  profesjonalnie/zawodowo

grafiką.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PBP w Poznaniu.

4. Zadanie  konkursowe polega  na  wykonaniu notatki  graficznej  w dowolnym programie

komputerowym  lub  odręcznie  wybranego  fragmentu  lub  całości  utworu  Gabrieli

Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) samodzielne wykonanie pracy,

2) przesłanie w  terminie  do  27  sierpnia 2021  roku  pracy  konkursowej  w  wersji

elektronicznej na adres e-mail bm@pbp.poznan.pl wraz z Kartą uczestnika (załącznik

nr 1 do Regulaminu).

§4

Procedura zgłaszania prac

1. Zgłoszenia pracy dokonuje Uczestnik Konkursu. 

2. Informacja  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  Uczestnika  Konkursu  zawarta  jest

w Karcie  uczestnika stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.



3. Wiadomość  elektroniczna, zatytułowana „Konkurs”, musi zawierać:

a) skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z zawartymi

w nim oświadczeniami,

b) 1 pracę w formacie JPG lub PNG.  

4. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorskie.

5. Nadesłane prace muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność

uczestnika.

§5

Ocena prac. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród

1. Oceny  prac  dokonuje Komisja powołana przez  Dyrektora Publicznej Biblioteki

Pedagogicznej w Poznaniu.

2. Komisja  nie  może  liczyć  mniej  niż  trzech  członków.  Przewodniczącym  Komisji  jest

Dyrektor Biblioteki.

3. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny:

1) trafność doboru tematu pracy, wartość merytoryczną,

2) przydatność w poszerzaniu wiedzy, walory edukacyjne pracy,

3) oryginalność przedstawienia tematu pracy,

4) samodzielność i stopień trudności wykonania.

4. Członkowie  Komisji  przyznają  punkty  od  0  do  3  w  każdym  z  czterech  kryteriów  -

maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 12, według zasady:

1) praca nie spełnia kryterium – 0 punktów

2) praca spełnia kryterium w niepełnym zakresie – 1 punkt

3) praca spełnia kryterium w pełnym zakresie – 2 punkty

4) praca spełnia kryterium w sposób ponadprzeciętny – 3 punkty.

5. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

6. O wygranej oraz sposobie odbioru nagrody, zwycięzcy  Konkursu zostaną powiadomieni

mailowo na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

7.  Zwycięskie  prace  wraz  z  listą  laureatów,  zawierającą imię  i  nazwisko  zostaną

opublikowane na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Organizatora.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  3 września 2021 roku.



§6

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestników warunków określonych

w Regulaminie.

2. Organizator  nie  zwraca  Uczestnikom Konkursu  pracy  dostarczonej  w ramach  udziału

w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

4. Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  i  wyłącznym  dokumentem  określającym  zasady

i warunki prowadzenia Konkursu.

5. We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  decyzje  podejmuje

Organizator.



Załącznik nr 1

Karta uczestnika 

I. Karta uczestnika 

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………

Adres e-mail: ………...………………………………………………………………….. 

Tytuł pracy……………………………………………………………………………………….

II. Informacja dla Uczestnika Konkursu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu 

z   siedzibą   przy   ul.   Bułgarskiej   19      60-320   Poznań, adres   e-mail: 

biblioteka@pbp.poznan.pl, tel. 61 861 69 74

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się 

z Katarzyną Ślusarek - Inspektorem Ochrony Danych Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 

w Poznaniu, adres e-mail: IOD_PB@rodo.pl

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: 

a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu „Zanotuj Dulską – sketchnotka 

z Narodowym Czytaniem”

b) archiwalnych

4) Państwa dane osobowe przetwarzamy:

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, 

w tym archiwizację

5) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z 

Inspektorem ochrony danych osobowych, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, 

ul. Bułgarska 19,  60-320 Poznań, e-mail: i IOD_PB@rodo.pl

6) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania konkursu



7) Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast niepodanie danych skutkuje brakiem 

możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone

8) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa 

w pkt. 3A

9) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

w przypadku o którym mowa w pkt. 3A

10) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku  o którym 

mowa w pkt. 3a gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany

11) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania

12) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych

13) W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 

wizerunek, będą podawane do publicznej wiadomości

Powyższe przyjąłem/łam do wiadomości

……………………………………………….                                         ……………………………...................

               Miejscowość, data                      Podpis 

III. Oświadczenia Uczestnika Konkursu

    1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie „Zanotuj Dulską – sketchnotka 

z Narodowym Czytaniem”

    2.  Potwierdzam prawidłowość informacji  przedstawionych w Karcie uczestnika i  ich zgodność  

ze stanem na dzień złożenia Karty

………………………………………….                             ……………..…………………………….

             Miejscowość, data                                               Podpis

3.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  mojego  wizerunku  przez  administratora,  którym  jest

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań, w celu promocji

Biblioteki

………………………………………..                                      ……………………………………….

              Miejscowość, data                            Podpis


