Regulamin konkursu czytelniczego
„Juliusz Słowacki – życie i twórczość”
Organizator:

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie

Termin:

Konkurs zostanie przeprowadzony 04 grudnia 2019 r.,
godz. 11.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11,
budynek F (Sala na parterze, dawny internat)
Zgłoszenia do 30 listopada 2019 r.:
− osobiście w Wypożyczalni dla Dorosłych, Rynek 32,
− telefonicznie 791 150 507,
− lub e-mail: czytelnia@biblioteka.krotoszyn.pl

Cel:

−
−
−

Uczczenie 210. Rocznicy urodzin i 170. rocznicy śmierci
Juliusza Słowackiego.
Promocja czytelnictwa.
Popularyzowanie twórczości literackiej Juliusza Słowackiego.

Warunki uczestnictwa:
−
−
−
−
−
−

−
Nagrody:

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół średnich
powiatu krotoszyńskiego,
Konkurs polega na rozwiązaniu testu dotyczącego życia
i twórczości Juliusza Słowackiego,
W przypadku tej samej ilości punktów przewidziana jest dogrywka w
formie pisemnej
Ogłoszenie wyników – w tym samym dniu,
Uczestników obowiązuje znajomość twórczości Juliusza
Słowackiego oraz biografii poety,
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody,
w przypadku osób niepełnoletnich rodziców lub opiekunów
prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku uczestnika (załącznik nr 1),
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
Osoby z największą liczbą punktów otrzymają nagrody.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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),
(dalej RODO) informujemy, że:
− Administratorem Państwa danych osobowych jest Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie, ul. Benicka 9, 63-700
Krotoszyn.

− Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt
mailowy: iod@um.krotoszyn.pl.
− Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu i w związku z
realizacją konkursu czytelniczego „Juliusz Słowacki – życie i twórczość”.
− Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania
celów określonych w pkt 3.
− Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
− Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.
− Podanie przez Uczestnika danych osobowych wymaganych w formularzu
rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzania jest dobrowolne
jednakże niezbędne w przypadku udziału w konkursie organizowanym
przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera w
Krotoszynie.
Podane dane nie będą poddane procesowi profilowania.

