REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O KOMIKSIE
„W KADRZE I DYMKU”
1.

Konkurs organizowany jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w ramach
projektu pod nazwą „Pozwól mi szukać siebie” realizowanego w ramach programu
Partnerstwo dla książki dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury, przy udziale członków Klubu
Miłośników Fantastyki „Sagitta”.

2.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, umiejętności literackich i kreatywności
młodzieży, wzbogacanie kultury słowa, zapoznanie młodzieży z podstawowymi elementami
komiksu, integracja szkolnych placówek z biblioteką, popularyzacja komiksu jako medium
edukacyjnego i międzygatunkowego, budzenie wrażliwości na piękno języka polskiego
i różnorodne formy sztuki oraz promocja książki, czytelnictwa i biblioteki
w środowisku.

3.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół
średnich z terenu powiatu sieradzkiego.

4.

Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań oraz
napisaniu krótkiego eseju/opowiadania (strona A4) na temat: „Mój ulubiony bohater
komiksowy”. Test i esej/opowiadanie są punktowane łącznie. Konkurs został przygotowany
w aplikacji „Kahoot!”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie dostępu do
internetu i wejście na stronę https://kahoot.it/ oraz wpisanie kodu PIN, który zostanie
podany przed rozpoczęciem rozgrywki lub kliknięcie odpowiedniego linka. Konkurs
odbędzie się online 13 listopada 2020 r. (piątek) o godzinie 9.00 za pomocą strony
kahoot.it. Esej/opowiadanie należy przesyłać na adres: pjezierski@pbp.sieradz.pl po
rozwiązaniu testu.

5.

W pytaniach mogą pojawić się zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy o komiksie
w aspekcie teoretycznym i historycznym, jak i szczegółowe zagadnienia dotyczące
bohaterów i światów, kreowanych zarówno w komiksach polskich oraz zagranicznych
(współczesnych i dawnych).

6.

Zagadnienia do konkursu: elementy komiksu, historia polskiego komiksu, klasycy polskiego
komiksu, serie wydawnicze i tytuły, zagraniczni superbohaterowie i złoczyńcy, rodzaje
komiksów, podobieństwa i różnice między komiksem, książkami, filmem. Szczegółowy opis
zagadnień (kluczowe słowa) – materiał pomocniczy jest dostępny w ogłoszeniu z regulaminem.

7.

Przed przystąpieniem do konkursu każdy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć
wypełnione oświadczenia w formie papierowej, które stanowią załącznik do niniejszego

regulaminu lub przesłać skan na adres pjezierski@pbp.sieradz.pl.
8.

Uczestników konkursu zgłasza nauczyciel, wychowawca klasy lub rodzic, opiekun za
pomocą poczty elektronicznej (na adres: pjezierski@pbp.sieradz.pl) do 9 listopada 2020 r.
włącznie do godziny 15.00. W temacie emaila należy wpisać „W kadrze i dymku”. Każda
szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczniów. Przyjęcie zgłoszenia elektronicznego
organizator potwierdzi oddzielnym mailem zwrotnym w terminie do 1 dnia roboczego.

9.

Osoby, które przesłały email i dostarczyły formularze do 23 października 2020 r.
uczestniczą w konkursie bez konieczności nowych zgłoszeń.

10. Do oceny prac powołana zostanie komisja konkursowa w skład której wejdą: członek Klubu

Miłośników Fantastyki „Sagitta”, bibliotekarz i polonista. Komisja podejmie decyzję
o kolejności przyznania nagród i wyróżnień. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
11. Kryteria oceny:

- zgodność odpowiedzi z przygotowanym kluczem testowym,
- kreatywność i ujęcie tematu w eseju,
- poprawność językowa eseju.
12. Komisja ogłosi wyniki konkursu w ciągu 3 dni roboczych po sprawdzeniu wszystkich prac

Laureaci zostaną powiadomieni emailowo i zaproszeni na rozdanie nagród.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i rozpowszechniania prac w ramach

promocji konkursu. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane autorom.
Wyniki konkursu oraz relacja z jego przebiegu zostaną opublikowane na stronie
internetowej biblioteki (www.pbp.sieradz.pl), a także przekazane lokalnym mediom.
14. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, publikacji jego wyników oraz promocji
konkursu i projektu, a także zgody na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
uczestnika konkursu, czyli przedłożenie wypełnionego Oświadczenia oraz klauzuli
informacyjnej w formie papierowej, które stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
15. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Biblioteki:

www.pbp.sieradz.pl
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z powodu zaistnienia

okoliczności od niego niezależnych. Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora
jakiekolwiek roszczenie z tym związane. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje
uczestników telefonicznie i na stronie internetowej biblioteki. Organizator nie zwraca
kosztów przejazdu.
17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU
im. Władysława Broniewskiego
98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4; NIP 827-11-30-233
tel./fax 43 827 16 41, tel. 43 822 36 70, 43 822 36 71
e-mail: info@pbp.sieradz.pl, www.pbp.sieradz.pl
OPIEKUN KONKURSU - Paweł Jezierski pjezierski@pbp.sieradz.pl 43 822 36 71

W ZAŁĄCZENIU: Oświadczenia i klauzula informacyjna.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
W związku z udziałem mojego dziecka ....................................……………………………………………………………………………………..
(proszę podać imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres szkoły, klasa)
……………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu i tel. kontaktowy)
w konkursie „W kadrze i dymku", organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu,
(proszę wpisać znak „x” we właściwym okienku):
□ potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu,
□ akceptuję wszystkie jego postanowienia,
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie organizacji konkursu, obejmujące:
• wykonywanie zdjęć mojego dziecka w trakcie konkursu i ogłoszenia wyników oraz nieodpłatne
i bezterminowe wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w dokumentacji związanej z konkursem,
• nieodpłatną publikację imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nieodpłatną publikację wykonanych fotografii
i materiałów filmowych z jego wizerunkiem na stronach internetowych organizatora, tj. Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Sieradzu, oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów, relacjonujących przebieg
konkursu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926
z późn. zm.);
………………….……………………..……………………………………………...………………………………………………………...................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA

(informacje wynikające z art. 13 RODO)
Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu.
Kontakt do inspektora danych osobowych: Tomasz Oszczęda, mail: iodo@pbp.sieradz.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, udokumentowania i promocji konkursu „W kadrze i dymku"
oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu mogą być upublicznione na stronach internetowych organizatora
konkursu oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w art. 6 ust. 1 pkt a (na
podstawie zgody) oraz art. 9 ust.1 pkt a (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, na które zostały pozyskane, a po
upływie tego okresu, przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
Właściciel danych osobowych ma prawo:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• żądania sprostowania danych,
• do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane,
• do ograniczenia przetwarzania danych.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez
niego przekazane na podstawie zgody - z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

…………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………..….
miejscowość, data
podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ
W związku z udziałem……………………….....................................……………………………………………………………………………………..
(proszę podać imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres szkoły, klasa)
……………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu i tel. kontaktowy)
w konkursie „W kadrze i dymku", organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu,
(proszę wpisać znak „x” we właściwym okienku):
□ potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu,
□ akceptuję wszystkie jego postanowienia,
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, obejmujące:
• wykonywanie
zdjęć
w
trakcie
konkursu
i
ogłoszenia
wyników
oraz
nieodpłatne
i bezterminowe wykorzystywanie mojego wizerunku w dokumentacji związanej z konkursem,
• nieodpłatną publikację mojego imienia i nazwiska oraz nieodpłatną publikację wykonanych fotografii
i materiałów filmowych z moim wizerunkiem na stronach internetowych organizatora, tj. Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Sieradzu, oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów, relacjonujących przebieg
konkursu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926
z późn. zm.);
………………….……………………..……………………………………………...………………………………………………………...................................
data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA

(informacje wynikające z art. 13 RODO)
Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu.
Kontakt do inspektora danych osobowych: Tomasz Oszczęda, mail: iodo@pbp.sieradz.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, udokumentowania i promocji konkursu „W kadrze i dymku"
oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu mogą być upublicznione na stronach internetowych organizatora
konkursu oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w art. 6 ust. 1 pkt a (na
podstawie zgody) oraz art. 9 ust.1 pkt a (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, na które zostały pozyskane, a po
upływie tego okresu, przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
Właściciel danych osobowych ma prawo:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• żądania sprostowania danych,
• do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane,
• do ograniczenia przetwarzania danych.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez
niego przekazane na podstawie zgody - z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

…………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………..….
miejscowość, data
podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

