
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZEGO MOLA LUB MOTYLA 

KSIĄŻKOWEGO 

 

§ 1 

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Krakowska rodzina sięga po książki dla 

córki i syna”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-

154 Kraków. 

 

3. Celem Konkursu jest: 

a) promocja czytelnictwa,  

b) pozyskanie jak najszerszego grona młodych odbiorców literatury, 

c) promocja postawy twórczej wśród dzieci i młodzieży,  

d) rozwój kreatywności wśród uczestników, 

e) zachęcenie dzieci i rodziców, szkół, przedszkoli i innych placówek kulturalnych 

i oświatowych do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach czytelniczo-kulturalnych. 

4. Konkurs skierowany jest do rodzin, instytucji oświatowych i kulturalnych oraz organizacji 

pozarządowych działających na rzecz dzieci z terenu województwa małopolskiego. 

5. Konkurs trwa od 10 czerwca 2019 r. do 10 września 2019 r. 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Biblioteki Kraków, Pl. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, w 56 filiach bibliotecznych oraz na stronie internetowej: 

www.biblioteka.krakow.pl. 

 

§ 2 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

a) przesłanie do 15 sierpnia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres Organizatora 

(paradamoli@biblioteka.krakow.pl) skanu wypełnionego i podpisanego formularza 

karty zgłoszenia (zał. nr 1 dla instytucji lub zał. 1a dla rodzin) wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2), 

b) przesłanie do 10 września 2019 r. 3 fotografii (max. 300 dpi, 3 MB) prezentujących 

wykonaną figurę Mola lub Motyla książkowego z różnej perspektywy, wraz z 

oświadczeniem o autorstwie zdjęć, zgodą na ich publikację (zał. nr 3) oraz 

przesłanie uzupełnionej metryczki (zał. nr 4), 

c) zaprezentowanie, przez uczestnika lub uczestników, wykonanej pracy podczas 

Wielkiej Parady Moli i Motyli Książkowych zwanej dalej Paradą, która odbędzie 

http://www.biblioteka.krakow.pl/
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się 28 września 2019 r. przed siedzibą Organizatora, na Placu Jana Nowaka-

Jeziorańskiego w Krakowie, 

2. Niestawienie się na Paradzie wraz z pracą konkursową jest jednoznaczne z rezygnacją 

z udziału w Konkursie. 

§ 3 

 

1. Wymagania formalne dotyczące pracy konkursowej: 

a) oryginalna, autorska praca wykonana przez grupę dzieci do lat 15 wraz z opiekunem  

lub rodzinę z dziećmi do lat 15; 

b) forma: figura, lalka, kostium lub inna o wymiarach od 50 cm do 180 cm; 

c) wykonana z materiałów gwarantujących bezpieczeństwo uczestników Parady; 

d) nawiązująca do książki, czytania lub biblioteki; 

e) opatrzona metryczką (wzór zał. 4) zawierającą dane: imię i nazwisko opiekuna 

grupy lub rodzica, ilość osób w zespole, wymiary rzeczywiste, materiał z jakiego 

wykonano pracę, tytuł pracy/nazwa Mola lub Motyla. 

 

§ 4 

 

1. Wybór zwycięzców  i wyróżnionych odbędzie się w drodze głosowania poprzez profil 

Biblioteki Kraków na portalu społecznościowym Facebook. Zdecyduje liczba 

„polubień” pod zdjęciem przedstawiającym daną pracę, będzie ona prezentowana 

anonimowo.  

 

2. Głosowanie trwa od 16 do 23 września 2019 roku. 

 

3. Dla Laureatów Konkursu przewiduje się przyznanie następujących nagród: dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe o wartości od 200 zł do 700 zł brutto, w postaci np. pakietów 

książek, gier planszowych, akcesoriów sportowych lub innych. W ramach Konkursu 

przyznane zostanie I, II, III miejsce oraz jedno wyróżnienie.  

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień 

w Konkursie. 

 

5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Parady Moli i Motyli książkowych 

zorganizowanej przez Organizatora Konkursu, w dniu 28 września 2019 roku na Pl. 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Krakowie. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania prac 

konkursowych z zachowaniem osobistych praw autorskich, w celach promocyjnych na 

stronie Organizatora, profilu na portalu Facebook, portalach: krakowczyta.pl i 

w.bibliotece.pl, czasopiśmie „Informator czytelniczo-kulturalny Biblioteka Kraków”, 

stronie internetowej www.krakow.pl oraz na wystawach organizowanych w filiach 

Biblioteki Kraków. 

 



§ 5 

1. Organizator nie zwraca kosztów materiałów oraz żadnych innych kosztów związanych 

z udziałem w Konkursie. 

 

2. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Parady odpowiedzialność ponoszą 

opiekunowie grupy, nauczyciele, instruktorzy lub rodzice. 

 

§ 6 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu na 

najpiękniejszego Mola lub Motyla książkowego jest Biblioteka Kraków, Pl. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) 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”; 

b) rozliczenia Konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia 

odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

 

2. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia 

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

publikowane (rozpowszechniane) na: 

a) stronie internetowej Organizatora; 

b) profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook; 

c) na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl; 

d) w wydawnictwach Organizatora. 

e) na stronie internetowej www.krakow.pl. 

 

3. 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.   

 

4. 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. 



5. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo: 

a) do cofnięcia zgody na udział w konkursie oraz do cofnięcia zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku 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: projekty@biblioteka.krakow.pl 

lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo 

złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków; 

b) do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz  

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych 

i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Wyrażenie zgody uczestnika 

Konkursu na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas Parady 

jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a 

konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku 

Zwycięzcy przez Organizatora na wskazanych wyżej polach eksploatacji. 

 

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje: 

a) dane opiekuna grupy będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i 

nazwisko, nazwa i adres szkoły, instytucji kultury lub innej placówki, do której 

przynależy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis. 

b) dane rodzica lub opiekuna prawnego będące kategorią danych zwykłych, w 

zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu, podpis. 

 

8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji.  

 

9. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane  

w § 6 ust. 1 Regulaminu. 

 

10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych 

osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: 

iod@biblioteka.krakow.pl. 

 

 



§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Biblioteka Kraków. 

2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają Organizatorzy. Osoba 

odpowiedzialna: Halina Biniek (projekty@biblioteka.krakow.pl, tel. 12 61 89 118) 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA udziału 

w „KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZEGO MOLA LUB MOTYLA 

KSIĄŻKOWEGO” 

dla instytucji 
 

Pełna nazwa placówki  

 

 

Adres placówki  

 

 

Imię i nazwisko opiekuna grupy 

 

 

E-mail i telefon kontaktowy opiekuna grupy  

 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

Podpis i pieczęć Dyrektora placówki 

 

 

 

Załącznik nr 1a 

KARTA ZGŁOSZENIA udziału 

w „KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZEGO MOLA LUB MOTYLA 

KSIĄŻKOWEGO” 

dla rodzin 
 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

E-mail i telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 



Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Załącznik nr 2 

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Kraków Plac Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na najpiękniejszego 

Mola lub Motyla książkowego. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celu publikacji wyników na stronie internetowej 

Biblioteki Kraków, jej profilu na portalu społecznościowym Facebook, na portalach: krakowczyta.pl 

i w.bibliotece.pl, czasopiśmie „Informator czytelniczo-kulturalny Biblioteka Kraków”, stronie internetowej 

www.krakow.pl. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że 

zostałem poinformowany/a o przysługujących mi prawach: żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich 

danych, 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  

 

Załącznik nr 2a 

Zgoda na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika konkursu* 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie przez organizatora konkursu mojego wizerunku poprzez 

zamieszczenie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na: stronie organizatora, profilu na 

portalu Facebook, portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl, czasopiśmie „Informator czytelniczo-

kulturalny Biblioteka Kraków” oraz stronie internetowej www.krakow.pl w celach dokumentacyjnych oraz 

promocyjnych związanych z organizacją konkursu. 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 mojego wizerunku udzielam nieodpłatnie. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a 

dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach: 

żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 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  

 

 

 

 

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika konkursu” nie jest 

warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu. 

 



Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii 

oraz zgoda na ich publikację 

 

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych fotografii i nie naruszam praw autorskich oraz 

dóbr osobistych innych osób.  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć mojego autorstwa oraz ich publikację na: 

a) stronie internetowej organizatora; 

b) profilu organizatora na portalu społecznościowym Facebook; 

c) na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl; 

d) w wydawnictwach organizatora; 

e) na stronie internetowej www.krakow.pl. 

 

 

 

…………………………………………………. 

Podpis autora zdjęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

METRYCZKA* 

 

Imię i nazwisko opiekuna grupy, rodzica lub opiekuna prawnego: 

 

Ilość osób w zespole:  

Wymiary rzeczywiste Mola lub Motyla (szerokość oraz wysokość mola podana w cm) 

 Wysokość: 

 Szerokość: 

 

Jakich materiałów użyto do wykonania pracy: 

Tytuł pracy / nazwa Mola lub Motyla: 

 

 

 

 

 

 

* Wszystkie rubryki są obowiązkowe, dostarczenie niekompletnej metryczki skutkuje 

zdyskwalifikowaniem pracy konkursowej. 


