Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły i Grupa Jakkolwiek

Subiektywny Przewodnik po Ziemi Szamotulskiej cz. 3
REGULAMIN konkursu plastyczno/poetycko-literackiego
dla młodzieży i dorosłych
1. Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły i Grupa Jakkolwiek.
2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich i dorosłych.
3. Tematem konkursu jest dowolny, ale konkretny obiekt leżący w obrębie Ziemi Szamotulskiej
(powiatu szamotulskiego):
np. figura przydrożna w Dobrojewie, ciekawy głaz w okolicach Kaźmierza, witraż w szamotulskiej
bazylice, klasztor we Wronkach itd.
4. Technika: malarstwo lub kolaż lub wiersz.
5. Format pracy plastycznej: dowolny.
6. Objętość wiersza dotąd niepublikowanego: maks. 20 wersów.
7. Do pracy (obrazu, kolażu lub wiersza) należy dołączyć
literacką notatkę o przedstawionym na obrazie/wierszu obiekcie.
8. Notatka (maks. 1000 znaków ze spacjami) musi określać miejsce obiektu i zawierać osobiste
doznania związane z obiektem, np. wspomnieniowe, filozoficzne itp.
Przykład pod regulaminem.
9. Prace plastyczne z WYDRUKOWANYMI notatkami (z imieniem i nazwiskiem, numerem
telefonu/adresem e-mail) należy dostarczyć do biblioteki (BPMiG Szamotuły).
10. Autorzy prac plastycznych dodatkowo przesyłają NOTATKI
na adres e-mail czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl z dopiskiem SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK.
11. Prace poetyckie z notatkami (z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu/adresem e-mail) należy
przesłać na adres czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl z dopiskiem SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK.
12. Do wszystkich prac (zarówno plastycznych jak i poetyckich) należy dołączyć wypełnioną KARTĄ
ZGŁOSZENIOWĄ (karta zgłoszeniowa dostępna jest pod regulaminem oraz w bibliotece).
13. Jeżeli praca (poetycka) zostanie przesłana drogą elektroniczną, kartę zgłoszeniową należy wypełnić,
zeskanować i w takiej postaci można dołączyć do pracy.
14. Ostateczny termin złożenia wszystkich prac: 15 października 2019 r.
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone lub zagubione prace przesłane drogą
pocztową.
16. Komisja oceniająca twórczość konkursową składać się będzie z członków Grupy Jakkolwiek
i jej zadaniem będzie wyłonienie 3 najciekawszych prac.
Oceniane będą: zgodność z tematem, oryginalność i estetyka.
17. Nagrodą główną jest publikacja pracy konkursowej (po jednej z każdej kategorii – plastycznych
i poetyckiej) w Subiektywnym Przewodniku po Ziemi Szamotulskiej cz. 3 wydanym przez
bibliotekę.
18. W konkursie przewidziane są także wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
19. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
20. Finał konkursu i prezentacja wszystkich prac - na wernisażu wystawy - koniec roku 2019 r.
w bibliotece (BPMiG Szamotuły).
Informacje o dokładnym terminie wystawy - w bibliotece i na stronach internetowych biblioteki,
będą podane w listopadzie br.

21. Biblioteka (BPMiG Szamotuły) zastrzega sobie prawo do publikacji prac uczestników Konkursu
(wraz z imieniem i nazwiskiem) bez zgody autorów i honorarium na publicznej wystawie
pokonkursowej, w „Subiektywnym przewodniku po Ziemi Szamotulskiej część 3”, prasie i na swoich
stronach internetowych.
22. Prace plastyczne dostarczone na konkurs będą zwracane autorom.
Ostateczny termin odbioru prac – 31.03.2020 r.,
po tym terminie prace przechodzą na własność biblioteki.
(organizatorzy nie odsyłają prac - odbiór tylko osobisty, w wyjątkowych sytuacjach wysyłka na koszt
autora pracy).
23. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem.

Przykład pracy konkursowej (poetyckiej)
Obiekt: budynek szkoły przy ul. Piotra Skargi w Szamotułach
Wiersz*
„Fotografia z Szamotuł
Takich zdjęć dzisiaj
już chyba nikt nie robi
statyw płachta
znoszenie krzeseł i ław
Wreszcie staranne wymodelowanie
rozbicie ciemnych maturalnych garniturów
plamami dziewczęcych sukien
Drzewo jeszcze pochylić objąć Samę
nad którą paliliśmy papierosy
Przybliżyć mur starego gimnazjum
i boisko na którym pierwszy raz
trafiłem do kosza…”

Notatka
„Za wcześnie się urodziłem.
Nowe liceum, do którego uczęszczałem, to nie to samo co dziewiętnastowieczne gimnazjalne gmaszysko
blisko Sukienniczej. Tam, podobnie jak u Włochów od dziecka otoczonych pięknem, moja wrażliwość
byłaby bardziej rozwinięta, a zmysły wyostrzone.
Sufitowe gzymsy i ogromne łuki okien, a nawet skrzypiący parkiet wypastowanych podłóg, kryją tajemnice
ówczesnych chłopców i dziewcząt, jakby czas się zatrzymał.
Z okien widać Samę.”

*W przykładzie wykorzystano fragment wiersza Jerzego Grupińskiego z tomu poetyckiego „Album Wielkopolski”
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981

KARTA ZGŁOSZENIOWA
uczestnika konkursu plastyczno/poetycko-literackiego
„Subiektywny przewodnik po Ziemi Szamotulskiej
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………..
Dane do kontaktu (tel./adres e-mail) …………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko oraz numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego
(wypełnić w przypadku, gdy uczestnik ma mniej niż 18 lat)
………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu plastyczno/poetycko-literackiego „Subiektywny
przewodnik po Ziemi Szamotulskiej”, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Szamotuły oraz
Grupę Jakkolwiek i akceptuję jego zasady.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach ewidencyjnych i informacyjnych
wynikających z potrzeb konkursu.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… w konkursie plastyczno/poetyckoliterackim „Subiektywny przewodnik po Ziemi Szamotulskiej” (imię i nazwisko)
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojej/mojego dziecka pracy plastyczno/poetycko-literackiej do
stworzenia ekspozycji pokonkursowej oraz na umieszczenie jej w przestrzeni publicznej, w tym internetowej, w
ramach promocji konkursu i realizacji działań statutowych placówki.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na bezpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego
dziecka na stronie internetowej biblioteki oraz jej portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych
biblioteki (BPMiG Szamotuły) zgodnie z realizacją działalności statutowej placówki i promocji.

Miejscowość, data
………………………………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika
……………………………. ………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
obowiązującego
od 25 maja 2018 r., informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły
im. E. Calliera, ul. Rynek 10, 64-500 Szamotuły
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych
– kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w celu:
1.
2.
3.

a) realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
im. E. Calliera
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
im. E. Calliera na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
c) realizacji działań promocyjnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
im. E. Calliera

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1.
2.
3.

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Szamotuły im. E. Calliera przetwarzają
dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany
w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
1.
2.
3.

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
1.

2.
3.

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana
dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie
obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy
o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły
im. E. Calliera jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego
na Administratorze Danych Osobowych
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

