
Regulamin konkursu „Ozdoba choinkowa” 
 
                                                                                                        
I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU: 
 
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie. Współorganizator Miejski Ośrodek Kultury w 
Porębie. 
2. Konkurs trwa od 5.12.2022 r. do 16.12.2022 r.  
3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 20.12.2022 r. 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia za zgodą rodziców/opiekunów oraz dorosłych. 
2. Konkurs odbywa się w podziale na 4 kategorie wiekowe: 
I – 3 - 6 lat, 
II – 7 - 11 lat, 
III – 12 - 16 lat, 
IV – powyżej 16 lat, dorośli.  
W każdej kategorii zostaną przyznane 3 miejsca.  
3. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu konkursu, 
wypełnieniu karty zgłoszenia oraz zgody dla niepełnoletniego uczestnika.  
 
III. ZADANIE KONKURSOWE: 
 
Zadaniem uczestnika jest:                                                                                                    
Własnoręczne wykonanie jednej sztuki ozdoby choinkowej w dowolnym kształcie i rozmiarze z użyciem dowolnych 
materiałów. Ozdoba powinna mieć zawieszkę, dzięki której będzie można ją umieścić na choince.   
Ozdoby należy dostarczyć do biblioteki do dnia 16.12.2022 r. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia. 
Rodzice/opiekunowie dzieci do lat 13 wypełniają zgodę na uczestnictwo i upublicznienie danych dziecka, dostępną na 
stronie biblioteki. Podpisane zgody można przesłać w formie skanu na adres biblioteka@mbpporeba.pl lub dostarczyć 
osobiście do siedziby biblioteki w godzinach pracy.  
 
  
IV. ZASADY KONKURSU I NAGRODY: 
 
1. O wyborze laureatów oraz przyznaniu miejsc w konkursie decyduje JURY, w składzie: 
Przewodnicząca - Katarzyna Kasperlik – Migoń 
Członek - Marta Wcisło 
Członek -  Lucyna Dziechciarz 
2. Nagrodę w konkursie uczestnik odbiera osobiście w dniu 20.12.2022 r. podczas Jasełek SP II w sali kinowej MOK w 
Porębie.  
 
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 
 
1. W dniu 19.12.2022 r. laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie. 
2. W dniu 21.12.2022 r. za pośrednictwem profilu społecznościowym MOK MBP Poreba oraz stron internetowych 
www.mbpporeba.pl oraz www.mokporeba.pl zostaną przestawione prace oraz laureaci konkursu.  
 
VI. PRAWA AUTORSKIE: 
 
1. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię i nazwisko, wizerunek (jeśli 
będzie on umieszczony na zdjęciu) oraz fotografię pracy konkursowej.  
2. Prace są własnością uczestników i po ogłoszeniu wyników zostaną zwrócone.  
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej organizatora konkursu. 
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować ma adres e-mail: biblioteka@mbpporeba.pl oraz telefonicznie na numer 
telefonu 32 677 18 66.  
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3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie. 
    W związku z rozporządzeniem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o przysługującym  Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Organizatora 

Konkursu. 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Administratorem danych osobowych na karcie zgłoszenia w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Porębie.  Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 

Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów będą udostępniane upoważnionym 

przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród.          

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych). Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie e-mail: iodo@mbpporeba.pl, 

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie, e-mail: iodo@mokporeba.pl.                                                                 
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