w ramach
XII Powiatowego Konkursu Czytelniczego

ogłasza

Konkurs na wykonanie memów
inspirowanych życiem i twórczością Stanisława Moniuszki
dla uczniów szkół średnich i zawodowych
z terenu powiatu wejherowskiego.
CELE KONKURSU:
 włączenie się w obchody 200 rocznicy urodzin kompozytora,
 popularyzacja biblioteki, książek i czytelnictwa w środowisku lokalnym,
 rozwijanie u dzieci i młodzieży pasji czytania oraz zainteresowania literaturą i
muzyką,
 odkrywanie talentów plastycznych,
 rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, inwencji,
wyobraźni i pasji poprzez własną aktywność twórczą.
TECHNIKA I FORMA PRAC:
 Jedna osoba może zgłosić dwa memy.
 Memy mogą być wykonywane jedynie na podstawie zdjęć udostępnionych przez
Organizatora na stronie internetowej Biblioteki.
 Mem graficzny powinien składać się ze zdjęcia i korespondującego z nim komentarza
tekstowego.
 Tekst powinien w sposób krótki, najlepiej humorystyczny, przekazywać przesłanie
konkursu.
 Tekst ma być czytelny i zintegrowany z obrazem, praca musi mieć postać
pojedynczego obrazka w formacie graficznym jpg.
 Prace nie mogą zawierać treści wulgarnych, ksenofobicznych ani rasistowskich.
 Mem zgłoszony na konkurs musi być wykonany osobiście przez uczestnika. Prace
można wykonywać przy pomocy dostępnych w Internecie generatorów memów.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu wejherowskiego.
 Nadesłanie pracy (wykonanego przez siebie mema) odbywa się za pośrednictwem emaila.
 Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora, szkołę, klasę, nr telefonu.
UWAGA.
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OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIELETNIEJ oraz
ZGODĘ NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO – załączniki do Regulaminu dostępne są na
stronie internetowej Biblioteki.
TERMIN:
Prace można nadsyłać na adres krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl w terminie do
20 listopada 2019.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 28 listopada 2019 roku. Laureaci konkursu zostaną
powiadomieni pisemnie za pośrednictwem instytucji zgłaszającej: szkoły, biblioteki lub
bezpośrednio na adres domowy w przypadku zgłoszeń indywidualnych. Informacje o
wynikach konkursu zamieścimy na stronie internetowej Biblioteki.
ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ulica Kaszubska 14.
Fundatorem nagród rzeczowych jest Starosta Wejherowski.
Nie wysyłamy podziękowań za udział w konkursie.
PRAWA AUTORSKIE:
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Wejherowie i nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie
przenoszą na organizatora prawa autorskie, art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. nr 24
poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na
bezpłatne eksponowanie prac.
RODO:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
Aleksandra Majkowskiego, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo.
• Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez
email: ido@biblioteka.wejherowo.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia XII Powiatowego Konkursu
Czytelniczego na podstawie art.6 ust 1 lit. a) zgody osób, których dana dotyczą, oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby w nim uczestniczyć.
• Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na stronie internetowej
Administratora oraz profilu Administratora prowadzonym na portalu społecznościowym
Facebook. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również media.
• Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich zgodnie z
zasadami ochrony danych osobowych portalu społecznościowego Facebook.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

