REGULAMIN KONKURSU
„Recenzja Bajek o Sulęcinie - audiobook”

1. Cel
Konkurs „Recenzja Bajek o Sulęcinie - audiobook” został stworzony w celu promocji
miasta Sulęcina oraz kształtowaniu umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele
literackim. Ma również na celu promowanie literatury, rozwijanie wyobraźni, a także
popularyzację czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
Adresaci projektu
a) konkurs „Recenzja Bajek o Sulęcinie - audiobook” ma charakter otwarty i

jest

skierowany do osób niezajmujących się profesjonalną krytyką literacką,
b) z udziału w konkursie wyklucza się osoby, które są pracownikami Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury oraz osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu.
c) Uczestnicy będą oceniani w następujących grupach wiekowych :
Grupa I od 6 do 15 roku życia
Grupa II od 16 roku życia wzwyż
2. Nagrody
Jury powołane przez organizatora wybierze laureata oraz wyróżnienia z każdej grupy
wiekowej i nagrodzi ich bonami upominkowymi do sklepów sieci EMPIK.
Laureat – bon o wartości 200,00 zł (słownie: dwieściezłotych00/100)
3. Zasady uczestnictwa
a) Zadaniem uczestnika jest stworzenie maksymalnie dwóch recenzji dowolnie wybranych
utworów literackich znajdujących się na audiobooku „Bajki o Sulęcinie”.
b) Każda z recenzji powinna zawierać opis i ocenę wybranych przez siebie utworów.
c) Nadesłane prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną i samodzielną
twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nigdy nie publikowane oraz niezgłaszane
na żadnym innym konkursie.
d) Kryteria oraz procedura dokonywania oceny prac oscylowały będą wokół doboru
utworów, pomysłowości, inwencji twórczej uczestnika, samodzielności procesu
twórczego, umiejętności precyzowania refleksji oraz zdolności precyzowania sądów na
temat wybranych utworów.

e) Praca zgłoszeniowa powinna być zaopatrzona w dane osobowe: imię i nazwisko
uczestnika. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę opiekuna prawnego (zał. nr 1 i 2
do regulaminu).
f) Przesłanie do Organizatora pracy nie jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach
internetowych

www.bibliotekasulecin.pl

oraz

www.soksulecin.pl,

opublikowanie

imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a
także na wykorzystywanie prac w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
Należy wypełnić i dołączyć załącznik nr 2 i nr 4 tj. Zgoda na korzystanie z utworu
osoby niepełnoletniej/ pełnoletniej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże
niezbędne do wzięcia udziału w w/w projekcie
g) „Bajki o Sulęcinie” dostępne są do odsłuchania w aplikacji SOKowirówka lub na
platformie You Tube.
4. Termin składania prac
Prace

należy

nadesłać

do

dnia

21.12.2020

r.

na

adres

email:

bibliotekasoksulecin@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki
Publicznej ul. Moniuszki 1 , 69-200 Sulęcin - wraz z wymaganymi załącznikami.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.12.2020 r.
5. Klauzula informacyjna
Zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest – Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1,
69-200 Sulęcin.
1. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób – iod@soksulecin.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji konkursu „Recenzja Bajek o
Sulęcinie - audiobook”.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00193 Warszawa, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących dziecka narusza RODO.
5. Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych jest dobrowolne.

6. Postanowienia końcowe
1) Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu
2) Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
3) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa.

Zapoznałam/Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
…………………………………………………….
Data i czytelny podpis zgłaszającego
lub rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik 1
KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS
„Recenzja Bajek o Sulęcinie - audiobook”

….…........................ dnia……………….
Imię i nazwisko uczestnika, wiek …..………………………………………………………….
Adres mailowy……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) ……………………………………...
Numer telefonu uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego………………………………………..

Zgłaszam udział swój/mojego dziecka * w konkursie „Recenzja Bajek o Sulęcinie - audiobook”.

…………………………………………………….
Data i czytelny podpis zgłaszającego
lub rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie przez Sulęciński Ośrodek Kultury ul.
Moniuszki 1 69-200 Sulęcin moich/ mojego dziecka danych osobowych w zakresie: imię i
nazwisko, wizerunek, numer telefonu w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem w/w
konkursu.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w w/w
projekcie

…………………………………………………….
Data i czytelny podpis zgłaszającego
lub rodzica/opiekuna prawnego

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
Sulęcin, …………………

ZGODA NA KORZYSTANIE Z UTWORU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Ja niżej podpisany ……………………………………, będący przedstawicielem ustawowym
……………………………………………….., zwanego dalej na podstawie art. 41 ustawy z dnia
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielam Bibliotece Publicznej
w Sulęcinie, ul. Moniuszki 1, reprezentowanej przez dyrektora Jacka Filipka, nieodpłatnie zgody
na bezterminowe korzystanie z pracy literackiej opisanej w pkt 1 w zakresie wskazanym w pkt 2
(pola eksploatacji – sposoby korzystania z utworu).
1. Udzielam zgody na korzystanie z autorskich praw majątkowych do pracy literackiej stworzonej
przez …………………………… w ramach konkursu „Recenzja Bajek o Sulęcinie - audiobook”
2. Udzielam prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworu opisanego w pkt. 1,
w zakresie następujących pól eksploatacji – sposobów korzystania z utworu:
1) zwielokrotnienia utworu, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);
2) wprowadzaniu utworu, jak i jego części do pamięci komputera;
3) publicznego wystawienia utworu w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie oraz przestrzeni
publicznej miasta Sulęcin;
4) publicznego udostępniania utworu w internecie na stronie internetowej licencjobiorcy,
profilach internetowych zarządzanych przez licencjobiorcę – Facebook, Google dokumenty,
YouTube, Instagram.
5) rozpowszechnienia utworu np. podczas wystawy w przestrzeni publicznej.
3. Zgoda ma charakter niewyłączny, tzn. autor pracy konkursowej może udzielić zgody na
korzystanie z utworów, o których mowa w pkt 1, również innym osobom lub podmiotom.

…………………………………………………
Licencjodawca (podpis przedstawiciela ustawowego)

Załącznik nr 3
Sulęcin, …………………

ZGODA NA KORZYSTANIE Z UTWORU OSOBY PEŁNOLETNIEJ
Ja niżej podpisany ……………………………………, zwanym dalej na podstawie art. 41
ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielam Bibliotece
Publicznej w Sulęcinie, ul. Moniuszki 1, reprezentowanej przez dyrektora Jacka Filipka,
nieodpłatnie zgody na bezterminowe korzystanie z pracy literackiej opisanej w pkt 1 w zakresie
wskazanym w pkt 2 (pola eksploatacji – sposoby korzystania z utworu).
1. Udzielam zgody na korzystanie z autorskich praw majątkowych do pracy literackiej stworzonej
w ramach konkursu „Recenzja Bajek o Sulęcinie - audiobook”
2. Udzielam prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworu opisanego w pkt. 1,
w zakresie następujących pól eksploatacji – sposobów korzystania z utworu:
1) zwielokrotnienia utworu, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);
2) wprowadzaniu utworu, jak i jego części do pamięci komputera;
3) publicznego wystawienia utworu w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie oraz przestrzeni
publicznej miasta Sulęcin;
4) publicznego udostępniania utworu w internecie na stronie internetowej licencjobiorcy,
profilach internetowych zarządzanych przez licencjobiorcę – Facebook, Google dokumenty,
YouTube, Instagram.
5) rozpowszechnienia utworu np. podczas wystawy w przestrzeni publicznej.
3. Zgoda ma charakter niewyłączny, tzn. autor pracy konkursowej może udzielić zgody na
korzystanie z utworów, o których mowa w pkt 1, również innym osobom lub podmiotom.

…………………………………………………
Licencjodawca

