
Regulamin konkursu Okładka do książki „Mały Książę” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz 

uczestniczenia w Konkursie  

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie filia w Zalesiu 

Dolnym, al. Kasztanów 12, 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 lokalny. 

 

 Zasady i warunki uczestniczenia w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać Zadanie Konkursowe w kategorii 

wiekowej 10-15 lat. Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu okładki do 

książki Antoine de Saint-Exupéry’ego „Mały Książę”. 

2. Technika prac dowolna. 

3. Format prac plastycznych A4, orientacja pionowa. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Mogą w nim uczestniczyć 

mieszkańcy Powiatu piaseczyńskiego. 

5. Karta Zgłoszenia udziału oraz Regulamin są dostępne w placówce oraz na stronie 

www.biblioteka-piaseczno.pl. 

6. 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). 

7. Pracę konkursową należy złożyć wraz z Kartą Zgłoszenia w dowolnej placówce 

Biblioteki Publicznej w Piasecznie do dnia 24 lutego 2023 r. 

8. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych są dobrowolne i są 

jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora. 

10. Z otrzymanych prac plastycznych zorganizowana będzie wystawa w Bibliotece 

Publicznej w Piasecznie – filia Zalesie Dolne, al. Kasztanów 12, 05-500 Piaseczno. 

 

 

 



Przebieg konkursu 

1. Konkurs trwać będzie od 01.02 do 24.02.2023 r. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia 

Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).  

3. W skład Komisji wejdą bibliotekarze Biblioteki Publicznej w Piasecznie. 

4. 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, 

5. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej mailowo lub telefonicznie na 

adres lub numer telefonu, który podali w Karcie Zgłoszenia, do dnia 03.03.2023 r. 

6. Organizator przewiduje również możliwość przyznania Wyróżnienia. 

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 ze zgłoszonych przez 

Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w 

rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz promocji działań 

Organizatora. 

4. Zgłoszenie pracy plastycznej na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. 

Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym 

medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach 

promujących czytelnictwo, Powiat Piaseczyński, Gminę Piaseczno, sztukę plastyczną, 

konkurs oraz Bibliotekę Publiczną w Piasecznie.  

 



Nagroda 

1. Nagrodą główną będzie karta podarunkowa do Empiku o wartości 100 zł oraz 

umieszczenie pracy konkursowej na okładce bibliotecznego rękopisu „Małego 

Księcia” przepisanego w ramach ogólnopolskiej akcji „Przepiszmy to!” 

organizowanej przez Academy International Wawer, Bibliotekę Publiczną w 

Dzielnicy Wawer i Warszawski Dom Kaligrafii. 

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 06.03.2023 r. w Bibliotece Publicznej w 

Piasecznie filia w Zalesiu Dolnym, al. Kasztanów 12, 05-500 Piaseczno. 

 

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 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. b. Google LCC: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

5. 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. 

6. 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: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


 

   Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl w 

sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i 

odtwarzanie w zwykłym toku czynności.  

2. Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały 

wykonane osobiście. 

3. Prace plastyczne zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu. 

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W 

sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą 

powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka 

zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika. 

9. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

 


