
 

  

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „SERCE DĘBU”  

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem konkursu plastycznego oraz fundatorem nagród (gadżety i materiały biblioteczne) 

związanego z promocją filmu „Serce dębu”  jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy („Organizator”). 

Fundatorem nagród w postaci biletów na film „Serce dębu” jest Best Film CO Sp. Z o.o., ul. 

Czerniakowska 73/79, 00-718 Warszawa, NIP 526-26-09-130, Regon: 017419310, KRS 0000059524, Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 

zakładowy 50 000 PLN („Fundator”). 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

a) Termin organizacji konkursu 

b) Warunku i zasady 

c) Prawa i obowiązki Organizatora 

d) Prawa i obowiązki Uczestników konkursu. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac plastycznych zgłoszonych na 

warunkach i zasadach Konkursu. 

3. Nagrody zostaną przyznane po zakończeniu Konkursu. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko w wieku 6-14 lat będące czytelnikiem Biblioteki 

Publicznej w Dzielnice Bemowo m.st. Warszawy, z wyłączeniem pracowników oraz rodzin 

Organizatora i Fundatora. W związku z tym, że konkurs dotyczy osób niepełnoletnich, konieczne jest 

złożenie zgody (Załącznik nr 1) na udział w Konkursie, podpisanej przez 

rodzica/opiekuna/przedstawiciela ustawowego takiej osoby. Podpisaną zgodę należy dostarczyć 

wraz z pracą konkursową do dowolnej placówki Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy. 

2. Przedmiotem zadania konkursowego jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika konkursu 

dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej wizerunek dowolnego zwierzątka leśnego.  

3. Każdy  Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

4. W konkursie zostaną nagrodzone 3 prace, przyznanych zostanie też 5 wyróżnień. Zgłoszone prace 

zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Punkcie Bibliotecznym nr 142 przy ul. 

Powstańców Śląskich 126 po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników. 

5. Za najlepszą pracę i zdobycie pierwszego miejsca w konkursie przyznana zostanie nagroda w postaci: 

karty do Empiku, gadżetów bibliotecznych oraz biletów do sieci kin Cinema City na film „Serce dębu”, 

do wykorzystania w określonym przez dystrybutora  terminie 7-13 października br. Drugie i trzecie 

miejsce zostaną nagrodzone biletami do kina (jw.) oraz gadżetami bibliotecznymi.  



 

6. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie pracy konkursowej w dowolnej placówce 

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

7. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) Podpisaną pracę (imię, nazwisko i wiek Uczestnika) 

b) Podpisaną przez rodzica/opiekuna/przedstawiciela ustawowego zgodę na udział w 

konkursie osoby niepełnoletniej (Załącznik nr 1). 

 

8. Zgłoszenia niezgodne z powyższymi wytycznymi nie będą rozpatrywane. 

 

9. Zgłaszając swój udział w konkursie, reprezentujący Uczestnika rodzic/opiekun prawny oświadcza, 

że: 

1) Zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu; 

2) Zgłoszona praca nie została wcześniej w żaden sposób rozpowszechniona ani upubliczniona. 

3) Organizatorowi przysługuje prawo do odrzucenia prac, co do których Komisja Konkursowa 

ma uzasadnione podejrzenia, iż zawarte w niej treści mogą stanowić lub stanowią naruszenie 

praw autorskich lub innych praw osobistych osób trzecich, a także niespełniających 

wymogów formalnych wskazanych w Regulaminie Konkursu. 

10. Każda praca będzie oceniona przez Komisję Konkursową zgodnie z zasadami i według kryteriów 

określonych w Regulaminie.  

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, 

pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji. 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena zgłoszonych przez Uczestników prac i wyłonienie trzech 

najlepszych pod względem kreatywności i oryginalności. Komisja przyzna też pięć wyróżnień.  

3. Komisja będzie sprawować nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem 

konkursu i czynnościami związanymi z wyłanianiem zwycięzców. 

TERMINY KONKURSU 

1. Konkurs rozpocznie się 26.09.2022 r. Uczestnicy mnogą składać prace konkursowe do dnia 

05.10.2022 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6.10.2022 r. na stronie internetowej biblioteki, 

rodzice/opiekunowie prawni zostaną także poinformowani drogą telefoniczną i/lub mailową.  

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego regulaminy dostępna jest na stronie internetowej: www.bibliotekabemowo.pl 

  

http://www.bibliotekabemowo.pl/


 

Załącznik nr 1 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA  

 

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

(miejscowość, data)  

 

Wyrażam zgodę na udział  

 

.......................................................................................,  

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)  

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie plastycznym „Serce dębu”. Oświadczam, iż 

zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu dla celów związanych z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 

 

 

 

……………………………. Telefon i/lub e-mail rodzica/opiekuna 

 

 ………….............................. podpis rodzica/opiekuna  

  



 

Załącznik nr 2                                                                                                                                   
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA „SERCE DĘBU”  
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Serce dębu” i oświadczam, iż zapoznałam(em) 
się z Regulaminem konkursu, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.  
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.), a także 
odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na Konkurs „Serce 
dębu” została stworzona samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że w/w 
praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W przypadku takiego 
naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność wyłączną.  
Oświadczam, iż przenoszę na Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy 
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami 
osób trzecich:  
1) Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie 
egzemplarzy,  

b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie 
egzemplarzy,  

c) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową utrwalono, ich 
najem, dzierżawa oraz użyczenie,  

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej,  

e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i odtwarzanie dowolną 
techniką,  

f) nadanie za pomocą wizji,  

g) dokonywanie przeróbek,  

h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;  
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej na polach 
eksploatacji ujętych w pkt I.  
 
Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej i prawa zezwalania 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17, 
01-381 Warszawa, może wykorzystywać pracę konkursową na całym świecie we wszystkich mediach, 
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych.  
 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ma prawo udzielać licencji do korzystania z 
pracy konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez nie określonych, jak również przenosić 
autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem 
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, iż nie będę wnosił(a) przeciwko niemu 
żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z pracy konkursowej.  
 

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu 

 
 
 



 

Załącznik nr 3  
 
Ogólna klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ust. 1—2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.) — dalej RODO, informujemy, że:  
Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jak również danych osobowych 
Pani/Pana dziecka, jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. 
Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa („Administrator Danych”).  
I. Dane kontaktowe Administratora Danych  
Z Administratorem Danych można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17, 
01-381 Warszawa  
II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  
1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-
mail: iod@e-bp.pl  

2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres:  
 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 17, 
01-381 Warszawa  
III. Cele i podstawy przetwarzania  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
1. udziału Pani/Pana dziecka w konkursie „Narysuj mnie” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w 
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa;  

2. rozpowszechniania przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy 
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa wizerunku Pani/Pana lub wizerunku Pani/Pana dziecka 
utrwalonego podczas konkursu, w szczególności we wszelkich materiałach informacyjnych konkurs, w 
tym stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Administratora Danych okres 5 lat  
IV. Prawo do cofnięcia zgody  
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: iod@e-bp.pl lub na adres 
korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  
V. Prawa osób, których dane dotyczą:  
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych;  

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe 
można żądać ich usunięcia);  

4. prawo do przenoszenia danych;  
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z 
prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
 
W celu wykonania swoich praw może Pani/Panu skierować żądanie pod adres email: iod@e-bp.pl lub 
udać się do siedziby Administratora Danych.  
VI. Informacja o dobrowolności podania danych  
Podanie danych ma charakter dobrowolny.  


