Projekt dofinansowany ze środków Fundacji BGK w ramach programu Dzieci Kapitana Nemo

„ZNANI I NIEZNANI TWÓRCY CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO”
Organizator:
Organizatorem konkursu „Znani i nieznani twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego” są:
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Wyspiańskiego 10
oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2A.
1. Cel konkursu – upamiętnienie polskich twórców COP
2. Zasady konkursu:
W konkursie może wziąć udział każdy, kto zaprojektuje wizytówki ludzi, dzięki którym COP miał
być ogromnym przedsięwzięciem polskiej gospodarki:
Eugeniusz Kwiatkowski,
Ignacy Mościcki,
Tadeusz Kasprzycki,
Rafał Ekielski,
Stefan Pragłowski,
Jan Prot,
Marceli Siedlanowski,
Aleksander Sipowicz,
Wacław Szukiewicz.
Wizytówki będą stanowiły element gry planszowej „Jedziemy do COP”, która zostanie
zaprezentowana w październiku 2020 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu
3. Praca konkursowa powinna zawierać projekty wizytówek wszystkich osób wymienionych w pkt. 2.
Wizytówki powinny zawierać krótkie, najistotniejsze informacje na temat każdej osoby oraz
elementy graficzne zaprojektowane przez autora.
4. Wielkość wizytówki 90x60 mm, po jednej stronie tekst, po drugiej - grafika.
5. Wizytówki będą oceniane pod kątem: zawartości informacji, oryginalności i pomysłowości.
6. Forma pracy – elektroniczna. Prace powinny być zapisane w formacie jpg lub doc.
7. Trzy najwyżej ocenione przez komisję konkursową prace otrzymają nagrody pieniężne.
8. Prace należy przysyłać na adres: azarow8@gmail.com w terminie do 18 września 2020 r.
a) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na
rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji przez
Organizatora.
b) Do projektu należy dołączyć Formularz zgłoszeniowy - Zał. nr 1

9. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu
a) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach stowarzyszenia Libri libri.5v.pl oraz Biblioteki
Pedagogicznej w Tarnobrzegu tarnobrzeg.pbw.org.pl. do 15 października 2020 r.
b) Wręczenie nagród i prezentacja gry planszowej odbędzie się w październiku 2020 r.
w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu.
10. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 664470861 lub
w Bibliotece Pedagogicznej tel. 15 8221373.
11. Ochrona danych osobowych:
Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe LIBRI, ul. Wyspiańskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg oraz Biblioteka
Pedagogiczna w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 2A. Administrator informuje,
że dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie „Znani i nieznani twórcy
Centralnego Okręgu Przemysłowego”, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników na stronie
internetowej stowarzyszenia oraz relacji fotograficznej z konkursu na Facebooku biblioteki. Dane
osobowe uczestników nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Libri: libri.5v.pl oraz Biblioteki
Pedagogicznej w Tarnobrzegu: tarnobrzeg.pbw.org.pl.

Zał. nr 1
Formularz zgłoszeniowy
do konkursu „Znani i nieznani twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego”
1.

Dane uczestnika Konkursu

…................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
…….............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………..
(adres korespondencyjny, telefon, email)
2.

Dane opiekuna uczestnika niepełnoletniego

…................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

…................................................................................................................................................................
(telefon, email)
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego podopiecznego danych osobowych przez
Organizatora w celu udziału w konkursie.
Wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych zwycięzców na stronie internetowej
Organizatora.
Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i koncie Organizatora
na Facebooku.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

Data i podpis ...........................................................

Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do
pracy zgłoszonej na konkurs „Znani i nieznani twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Zezwalam
Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie zgłoszoną pracą.

Data i podpis ..........................................................

