
 REGULAMIN KONKURSU „Dołącz do EkoBandy Mola Gustawa” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Dołącz do EkoBandy Mola Gustawa” (zwanym dalej „konkursem”) 

jest Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie (wpisana do rejestru instytucji kultury, 

prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34).  

2. Realizatorem konkursu (zwanym dalej „realizatorem”) jest Filia nr 9 Biblioteki Kraków 

prowadząca działalność przy ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków. 

3. Celem konkursu jest: 

1) propagowanie postaw proekologicznych i promowanie literatury z tym związanej, 

2) rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie kreatywności wśród dzieci, 

3) ukazanie biblioteki jako miejsca związanego nie tylko z wypożyczaniem książek, 

4) promocja Biblioteki Kraków w środowisku lokalnym. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie – dowolną techniką plastyczną płaską – projektu 

ekostworka, który mógłby należeć do EkoBandy Mola Gustawa – maskotki Biblioteki Kraków 

(zwanego dalej „pracą konkursową”). 

5. Czas trwania konkursu: 5 lipca – 3 września 2021 r. 

6. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w Filii nr 9 Biblioteki Kraków oraz na 

stronie internetowej www.biblioteka.krakow.pl. 

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat, które posiadają ważną Kartę Czytelnika 

Biblioteki Kraków (zwanych dalej „uczestnikami”). 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Filii nr 9 (ul. Dobrego 

Pasterza 6, 31-416 Kraków), w czasie trwania konkursu oraz w godzinach otwarcia Filii nr 9 

Biblioteki Kraków, pracy konkursowej oznaczonej kodem składającym się z czterech znaków 

(dowolne cyfry, litery lub ich kombinacja) wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszenia (zał. 

nr 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1a). Pracę wraz z Kartą 

Zgłoszenia należy umieścić w kopercie lub teczce. 

3. Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na publikację jego wizerunku (zał. nr 1b) ma 

charakter dobrowolny i nie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 

4. Organizator nie zwraca kosztów materiałów niezbędnych do przygotowania pracy konkursowej 

oraz żadnych innych kosztów związanych z udziałem w konkursie. 

5. Praca konkursowa nie będzie zwracana uczestnikom. 

§ 3. Wymagania formalne pracy konkursowej 

1. Pracę konkursową stanowi projekt ekostworka wykonany dowolną techniką plastyczną płaską. 

2. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną indywidualną, oryginalną i autorską pracę. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału prace wykonane zbiorowo. 

4. Inspiracją do przygotowania pracy winien być temat ochrony środowiska naturalnego i literatura 

dotycząca ekologii znajdująca się w zasobach Biblioteki Kraków. 

5. Pracę należy opisać kodem składającym się z czterech znaków (dowolne cyfry, litery lub ich 

kombinacja). 

6. Pracę należy wykonać w formacie A3. 

7. Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1), która zawiera dane uczestnika oraz opis 

przedstawionego na pracy ekostworka. Opis powinien zawierać jego imię oraz informacje o tym, 

http://www.biblioteka.krakow.pl/


co sprawia, że jest proekologiczny (np. materiał z którego może być wykonany, supermoce, 

które posiada itp.). 

§ 4. Zasady przyznawania nagród  

1. Organizator konkursu powoła Komisję konkursową, która wyłoni laureatów w dwóch kategoriach 

wiekowych: 6-9 lat oraz 10-12 lat.  

2. W skład Komisji konkursowej wejdą przedstawiciele Filii nr 9 Biblioteki Kraków, pracownik Działu 

Metodycznego i Projektów Biblioteki Kraków oraz grafik. 

3. Kryteria oceny pracy: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, pomysłowość, wyraz 

artystyczny, estetyka wykonania, jakość wykonania, a także samodzielność wykonania. 

4. Przyznane zostaną dwie nagrody główne (po jednej w każdej kategorii wiekowej) i wyróżnienia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień w konkursie oraz 

innego podziału nagród.  

6. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

7. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

8. Prawo do nagrody mają wyłącznie uczestnicy konkursu, którzy złożą kompletną Kartę Zgłoszenia 

oraz dostarczą pracę konkursową w terminie i w sposób określony w § 2 ust. 2.  

9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Filii nr 9 Biblioteki Kraków. 

10. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie o terminie ogłoszenia 

wyników i wręczenia nagród. 

11. W związku z pandemią SARS-CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz 

formy wręczenia nagród. 

12. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnego prezentowania i publikowania zdjęć 

nagrodzonych prac konkursowych z zachowaniem praw autorskich w celach promocyjnych na  

stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz portalach Biblioteki Kraków, a także 

w wydawnictwach własnych Organizatora. 

§ 5. Przetwarzanie danych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu „Dołącz do 

EkoBandy Mola Gustawa” jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 

Kraków. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

1) przeprowadzenia i realizacji konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w 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 osobowych) zwane dalej „RODO”;  

2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom Komisji konkursowej, 

powołanej przez Bibliotekę Kraków. Dane osobowe zwycięzców konkursu, a w przypadku 

wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie 

publikowane na:  

1) stronie internetowej Organizatora; 

2) profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook;  

3) portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl;  



4) kanale Organizatora na YouTube; 

5) w wydawnictwach Organizatora.  

4. Każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym 

Facebook, następuje transfer danych osobowych do USA i odbiorcą danych osobowych jest 

spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii 

Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych 

osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia i realizacji konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne 

zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji 

konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę 

Kraków oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą 

publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe 

zostaną usunięte. 

6. Rodzice i opiekunowie prawni uczestników konkursu posiadają prawo:  

1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody 

oznacza wycofanie udziału w konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail 

na adres: konkursy@biblioteka.krakow.pl lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres 

wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków;  

2) do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych i/lub danych dziecka narusza 

przepisy RODO.  

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

Wyrażenie zgody uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas 

rozstrzygnięcia konkursu jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału 

w konkursie, a konsekwencją jej niewyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku 

zwycięzcy przez Organizatora na wskazanych wyżej polach eksploatacji. 

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych w konkursie obejmuje: 

1) dane uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, data 

urodzenia; 

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, 

w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis. 

9. Dane uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji.  

10. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 5 ust. 2 

Regulaminu.  

11. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych 

osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych 

poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.krakow.pl, 

korespondencyjnie na adres siedziby Biblioteki Kraków wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu lub osobiście w siedzibie Biblioteki (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub 
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poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-

spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Reklamacje związane z przebiegiem konkursu, które zawierają co najmniej imię, nazwisko  

i adres do korespondencji uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw 

reklamacji, można składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Organizator wyśle 

odpowiedź na adres podany przez uczestnika w reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od 

daty wpływu reklamacji. 

3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Filii nr 9 Biblioteki Kraków: 

tel. 12 411 04 00 lub filia_9@biblioteka.krakow.pl. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

„DOŁĄCZ DO EKOBANDY MOLA GUSTAWA” 
 

 

Wyrażam zgodę na udział ...........................................................................................................................       
     (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 

w konkursie pt. „Dołącz do EkoBandy Mola Gustawa” organizowanym przez Bibliotekę Kraków, 

a realizowanym przez Filię nr 9 Biblioteki Kraków. 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: .............................................................................. 

 

Data urodzenia uczestnika konkursu: ............................................................................... 

 

Kod pracy konkursowej: ........................................................................................................................ 

 

 

Opis pracy: .................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dane kontaktowe opiekuna prawnego uczestnika konkursu: 

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu: 

 

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

 

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

 

Numer telefonu: ............................................................................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu pt. „Dołącz do EkoBandy Mola 

Gustawa” i akceptuję jego warunki. 

 

 

................................................                         .............................................................................................. 
 miejscowość, data                                                 czytelny podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu  



Załącznik nr 1a 

 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu „Dołącz do EkoBandy Mola Gustawa”  

na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Bibliotekę Kraków,  

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31–154 Kraków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu 

„Dołącz do EkoBandy Mola Gustawa”. Zostałam/em poinformowana/y, iż moje oraz mojego dziecka dane 

osobowe będą przekazane członkom Komisji konkursowej i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora, jego 

profilu na portalu społecznościowym Facebook, na kanale YouTube oraz w jego wydawnictwach. 

Zostałam/em również poinformowana/y, iż dane osobowe zwycięzców konkursu będą przekazane portalom: 

krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl – w celu opublikowania wyników konkursu w związku z prowadzoną przez 

te podmioty działalnością kulturalną. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych  

i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych 

oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania. 

 

 

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

miejscowość, data złożenia         czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
 

 

 

Załącznik nr 1b 
 

Zgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu  

„Dołącz do EkoBandy Mola Gustawa”* 
 
Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego dziecka 

(zdjęcia z rozdania nagród) w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na: stronie Organizatora konkursu 

„Dołącz do EkoBandy Mola Gustawa”, profilu Organizatora na portalu Facebook, kanale YouTube, 

w wydawnictwach Organizatora, na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl – w zakresie związanym 

z uczestnictwem w powyższym konkursie.  

Zostałam/em poinformowana/y, że każdorazowo, w związku z publikacją danych osobowych na portalu 

społecznościowym Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA 

i odbiorcą danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie 

Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania 

i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii 

Europejskiej.   

Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka 

udzielona zostaje nieodpłatnie. Ponadto oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych 

oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Biblioteki Kraków 

dostępu do swoich danych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

i konsekwencjach takiego działania. 

 

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

miejscowość, data                                 czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

*Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu” nie jest warunkiem 

koniecznym do zgłoszenia się do konkursu. 


