
Regulamin konkursu 

Dla Ciebie, Mamo! Dla Ciebie, Tato! 

 

I Organizator i cel konkursu 

Organizatorem wydarzenia - konkursu jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Opinogórze Górnej (ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 

Opinogóra Górna; tel. 23 671 73 51). 

 

II Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany dla osób 7+, czyli dzieci, młodzieży i 
dorosłych, mieszkających lub uczących się na terenie gminy 

Opinogóra Górna. 

2. Żeby wziąć udział w wydarzeniu, należy do 20 czerwca 2021 r. 
dostarczyć do siedziby Organizatora pracę konkursową poświęconą 

mamie, tacie lub obojgu rodzicom:  
a) pracę malarską -  portret swojej mamy, swojego taty lub 

obojga rodziców (format A4 lub A3) 
        lub 

b) tekst literacki: wiersz (12 – 20 wersów) lub tekst prozatorski 
(12 – 20 wersów): kartka z pamiętnika, wspomnienie, 

podziękowanie, 
         lub 

c) rękodzieło artystyczne. 
3. Do każdej pracy powinien być dołączony wypełniony i podpisany 

Formularz zgłoszeniowy 
4. Tekst literacki można przesłać na adres mailowy 

gbp@opinogoragorna.pl, dołączając dobrej jakości skan 

uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego. 
5. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę w jednej kategorii. 

6. Komisja powołana przez Organizatora wybierze najładniejsze prace. 
Ich autorzy otrzymają nagrody. 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 23 czerwca 2021 r. na stronie 
internetowej Organizatora. 

8. Kryteria oceny prac plastycznych i rękodzieła artystycznego: 
a) zgodność z tematem, 

b) pomysłowość, 
c) estetyka wykonania, 

d) samodzielność wykonania. 
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9. Kryteria oceny tekstów literackich: 
a) zgodność z tematem, 

b) forma literacka, 

c) wartość merytoryczna, 
d) poprawność językowa, 

e) oryginalność i samodzielność 
10. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

11. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej 
odwołania. 

12. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo 

zmian w regulaminie. 

 

III Prawa autorskie i ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość 
autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych na 

następujących polach eksploatacji:  
    a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu –wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
   b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono –wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy;  

   c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony 

powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, oraz zrzeka się wyłącznego prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  

2. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w                                                         

siedzibie Organizatora. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu 

przeprowadzenia konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze 

Górnej (GBP).  

4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Więcej informacji dot. przetwarzania danych 

przez GBP oraz przysługujących praw dostępnych jest na stronie 

internetowej.  

5. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

numer telefonu) jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 



 6. Dane osobowe – imię i nazwisko, miejscowość, wizerunek uczestnika 

konkursu mogą być przetwarzane w celach promocyjnych i informacyjnych 

na stronie internetowej, na portalu społecznościowym Organizatora,  

w lokalnej prasie, w papierowych materiałach promocyjnych lub 

informacyjnych Organizatora przez okres publikacji materiałów, 

prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu 

społecznościowym. 

 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych 

danych osobowych, do ich poprawiania i usunięcia. 


