
Regulamin konkursu „MANGA? BANZAI!”  
 
 
 
Postanowienia ogólne  
 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz 
uczestniczenia w Konkursie „Manga? Banzai!”. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie – Biblioteka Główna ul. 
Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.  
 
3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 
Regulaminu. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zobowiązanie do przestrzegania 
postanowień Regulaminu.  
 
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.  
 
 
Zasady i warunki uczestniczenia w Konkursie  
 
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać Zadanie Konkursowe z odpowiedniej 
kategorii wiekowej. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:  
 
Kategoria I – dzieci i młodzież do 12 roku życia,  
Kategoria II – młodzież od ukończenia 12 roku życia i dorośli.  
 
2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej, przedstawiającej postać 
występującą w dowolnej serii mangi lub anime.  
 
3. Pracę Konkursową można wykonać za pomocą dowolnego programu komputerowego lub 
ręcznie dowolną techniką w formie pracy plastycznej.  
 
4. Praca nie może przedstawiać postaci w sytuacjach wyzywających lub niemoralnych. 
 
5. Praca Konkursowa musi być zapisana w formacie JPG lub PNG. W przypadku pracy 
plastycznej należy wykonać jej wyraźny skan. Wielkość pracy - format A4. 
 
6. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy zainteresowani.  
 
7. Karta Zgłoszenia udziału jest dostępna w siedzibie Biblioteki oraz na stronie 
www.biblioteka-piaseczno.pl.  
 
8. Kartę zgłoszenia udziału wraz z Pracą Konkursową należy przesłać mailowo na adres: 
cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl.  

mailto:cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl


9. Każda osoba może złożyć tylko jedną pracę konkursową. W przypadku większej liczby 
złożonych prac konkursowych, niż przewiduje niniejszy Regulamin, Organizator zastrzega 
sobie prawo do uwzględnienia tylko pierwszej nadesłanej pracy konkursowej (decyduje data 
zgłoszenia). 
 
10. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych są dobrowolne i są 
jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.  
 
11. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora.  
 
 
Przebieg konkursu  
 
1. Konkurs trwać będzie od 17.11.2020 r. do 16.12.2020 r.  
 
2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia 
Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).  
 
W skład Komisji wejdą: 
 

a) Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie 
b) Pracownik Działu Promocji i Animacji 
c) Pracownik Multicentrum 

 
 
3. Komisja oceni prace i wyłoni Laureatów według kryteriów:  
 

a) Zgodność pracy z tematem,  
b) Samodzielne wykonanie pracy,  
c) Walory estetyczne pracy,  
d) Oryginalność oraz kreatywność.  

 
4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej mailowo na adres, który podali w 
Karcie Zgłoszenia, do 18.12.2020 r.  
 
5. Komisja spośród nadesłanych prac wyłoni po jednym Laureacie dla każdej Kategorii 
wiekowej.  
 
6. Organizator przewiduje również Wyróżnienia w każdej z Kategorii wiekowych.  
 
7. Laureaci otrzymają Nagrody rzeczowe.  
 
8. Prace niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do 
Konkursu.  
 
 
 
 



Prawa autorskie  
 
1. Poprzez udzielenie odpowiedzi konkursowej, Uczestnik oświadcza, że:  
 

a) jest autorem Pracy Konkursowej,  
b) zadanie konkursowe nie narusza praw, w tym praw autorskich oraz innych praw 

wyłącznych, osób trzecich;  
 
2. Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich w wykonaniu zadania 
konkursowego, ponosi Uczestnik.  
 
3. Organizator, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji 
niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, 
będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz promocji 
działań Organizatora.  
 
4. Nagrodzone Prace będą rozpowszechniane w formie drukowanej oraz w sieci Internet.  
 
 
Nagroda  
 
1. Nagrodą główną w konkursie jest Voucher na wejście do parku trampolin.  
 
2. W celu otrzymania Nagrody Laureat będzie zobowiązany do odbioru osobistego do 
31.12.2020 roku w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno. 
 
3. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureatów, Nagroda przechodzi na rzecz 
Organizatora. 
 
 
Przetwarzanie danych osobowych  
 
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
 
2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w Konkursie oraz promocja 
działalności Organizatora.  
 
3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych 
osobowych.  
 
4. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe (Imię i Nazwisko Laureatów oraz 
Wyróżnionych) na stronie internetowej https://biblioteka-piaseczno.pl/, na Facebooku pod 
adresem https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/ oraz YouTube na kanale 
https://www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A/. W związku z 
transferem danych do serwisu Facebook oraz Google Usługodawca informuje, że spółki 
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przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi 
postanowieniami programu oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO. 
 

a) Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC  
b) Google LCC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

 
 5. Dane (Imię i Nazwisko Laureatów oraz Wyróżnionych) przetwarzane w związku z 
udziałem w Konkursie mogą być udostępniane lokalnej prasie: „Gazeta Piaseczyńska”, 
„Kurier Południowy”, „Przegląd Piaseczyński”, „Przystanek Zalesie”, „Sąsiedzi” oraz na 
lokalnych portalach informacyjnych: piasecznonews.pl, wirtualnepiaseczno.pl, 
piaseczno4u.pl, iTVPiaseczno.pl, jozefoslaw24.pl, Piaseczno.eu, Piaseczno.pl, 
mojepiaseczno.pl, naszepiaseczno.pl, Piaseczno.dlawas.info.  
 
6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 
przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego 
wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.  
 
7. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeśli to konieczne jego rodzica lub 
opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak 
długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu oraz promocją działalności 
Organizatora.  
 
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych 
e-mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl.  
 
 
 
Reklamacje i odpowiedzialność  
 
 
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
2. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Wydarzeń może wnieść 
reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 
przemek.kowalski@bibliotekapiaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 
dni. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja.  
 
3. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne 
oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w Konkursie. 
Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko 
Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi 
Uczestnik.  
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Postanowienia końcowe  
 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bibliotekapiaseczno.pl w 
sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie 
w zwykłym toku czynności.  
 
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W 
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą 
powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana 
nie naruszy praw nabytych Uczestnika.  
 
4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 


