
 „Słowem klejone – 
konkurs na kolaż inspirowany wybranym wierszem Wisławy Szymborskiej”

I. Postanowienia ogólne:

1.  Organizatorem konkursu plastycznego „Słowem klejone – konkurs na kolaż inspirowany wybranym wierszem Wisławy
Szymborskiej”  jest Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku.

2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Roku Wisławy Szymborskiej.

3.  Celem konkursu  jest  pogłębianie  wiedzy  na  temat  twórczości  Wisławy Szymborskiej  i  jej  popularyzacja,  rozwijanie
wyobraźni,  kreatywności  oraz  pobudzanie  wrażliwości  i  aktywności  twórczej  w  dziedzinie  literatury  
i sztuki; rozwijanie zdolności i umiejętności literackich oraz plastycznych uczniów i dorosłych.

4.  Uczestnikami konkursu są uczennice i uczniowie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkali w Sulejówku
lub  uczęszczający  do  jednej  ze  szkół  w  Sulejówku  oraz  dorośli  mieszkający  na  terenie  Sulejówka  lub  których  dzieci
uczęszczają do tutajeszych szkół.

5. Zadaniem jest wykonanie kolażu do jednego, wybranego utwóru Wisławy Szymborskiej.

6. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora. a pod uwagę będzie brana oryginalność, estetyka
i  samodzielność  oraz  interpretacja  utworu  literackiego.  Werdykt  Komisji  jest  ostateczny  
i nie przysługuje od niego odwołanie. 

7. Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej (www.mbpsulejowek.pl) i Fb biblioteki. 

9. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej. 

10.   Finał  konkursu  -  uroczyste  ogłoszenie  wyników i  wręczenie  nagród  odbędzie  się  31  marca  2023  w sali  OSP,  ul.
Świętochowskiego  15/17  podczas  Wieczoru  poetyckiego  organizowanego  przez  Szkołę  Podstawową  Nr  4  im.  Janusza
Korczaka w Sulejowku pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku.

11.  Wszystkie  prace biorące udział  w konkursie  plastycznym przechodzą na własność organizatora -  nie  będą zwracane
uczestnikom konkursu. 

II. Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do klas IV-VIII oraz do szkół ponadpodstawowych  mieszkające w
Sulejówku lub uczęszczające do szkół na terenie miasta oraz dorośli mieszkający na terenie Sulejówka lub których dzieci
uczęszczają do tutajeszych szkół.

2.  Uczestnik  nie podpisuje pracy imieniem i  nazwiskiem, dostarcza ją  zapakowaną wraz z  dołączoną wypełnioną kartą
zgłoszeniową  oraz  oświadczeniami,  które  stanowią  załącznik  do  niniejszego  regulaminu.  Karta  
i  oświadczenia  muszą  być  czytelnie  wypełnione  i  podpisane  przez  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  uczestnika  lub
osobiście przez dorosłego. 

3. Na konkurs można zgłosić prace własne, dotychczas niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach. 

4.  Uczestnik  konkursu  przygotowuje  jedną,  samodzielnie  wykonaną  pracę  plastyczną  w  formacie  A4,  
w formie kolażu ilustrującego wybrany utwór Wisławy Szymborskiej.

5. Prace wraz z kartą zgłoszeniową można składać w Bibliotece i Filiach osobiście lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka
Publiczna im. profesora Zbigniewa Wojcika w Sulejówku, ul. Wrońskiego 1, 05-070 Sulejówek,

6. Termin składania prac upływa  24 marca 2023 roku. Liczy się termin wpłynięcia prac do organizatora. Prace złożone po
terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

III. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych na konkurs prac do promocji konkursu i
działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku, a także prawo do bezpłatnego
publikowania prac na stronie internetowej i Fb Biblioteki oraz stronie i fb Fundacji Wisławy Szymborskiej a także w prasie i
innych wydawnictwach. 

3.  Zgłoszenie  prac  na  konkurs  jest  jednoznaczne  z  uznaniem  niniejszego  regulaminu  oraz  wyrażeniem  zgody  na
wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem. 

4. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika w
Sulejówku.

5. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. profesora Zbigniewa
Wójcika w Sulejówku oraz pod adresem www.mbpsulejowek.pl 

IV. Ochrona danych osobowych

http://www.mbpsulejowek.pl/


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu 
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

- Administratorem Państwa danych osobowych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku, ul. Wrońskiego 1, 05-070.
-  Dane  osobowe  Państwa  niepełnoletniego  dziecka  przetwarzane  będą  w  celu  rejestracji  i  uczestnictwa  w  Konkursie
Plastycznym „Słowem klejone – konkurs na kolaż inspirowany wybranym wierszem Wisławy Szymborskiej”  na podstawie
zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
- wizerunek Państwa/wizerunek Państwa dziecka - zostanie wykorzystany do promocji i dokumentacji wyżej wymienionego
Konkursu,  organizowanego  przez  Bibliotekę  na  stronie  Biblioteki  (www.mbpsulejowek.pl)  i/lub  na  oficjalnym  profilu
Biblioteki na Facebooku – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, gdy przetwarzanie będzie
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień,  może Pani/Pan  skontaktować się  z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  za pomocą adresu
iod@umsulejowek.pl  . 
- Podane  przez  Państwa  dane  są  dobrowolne,  jednakże  są  warunkiem niezbędnym do  rejestracji  uczestnictwa  Państwa
niepełnoletniego  dziecka.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  uczestnictwa  Państwa
niepełnoletniego dziecka w wyżej wymienionym Konkursie. 
- Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane/dane Państwa niepełnoletniego dziecka w zakresie : imię
i nazwisko, adres email, wiek dziecka, szkoła, wizerunek. 
- Odbiorcami Państwa danych osobowych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka będą te podmioty, którym
mamy  obowiązek  przekazywania  danych  na  gruncie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  tym  organy  administracji
publicznej, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi. 
- Państwa dane osobowe/dane osobowe Państwa niepełnoletniego dziecka będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to
będzie niezbędne do należytej realizacji konkursu, przez okres 5 lat od czasu zakończenia realizacji projektu, i dłużej tj. do
czasu  upływu  terminu  przedawnienia  ewentualnych  roszczeń  oraz  w  związku  z  realizacją  obowiązków  podatkowych,
rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
- Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania. 
- Wizerunek Państwa niepełnoletniego dziecka będzie przetwarzany aż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
- Maja Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

mailto:iod@umsulejowek.pl


ZAŁĄCZNIK 1

KARTA ZGŁOSZENIA uczestnika niepełnoletniego
Dane osobowe potrzebne do udziału w konkursie

Imię i nazwisko uczestnika …...........................................     Wiek/klasa  …................................ 

Tytuł wiersza Wisławy Szymborskiej …........................................................................................................

Dane rodzica lub opiekuna prawnego do kontaktu:

Imię i nazwisko …............................................

Dane do kontaktu: adres e-mail ….............................................

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane. 

………..…........................................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu)

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. Rozporządzenia RODO, wyrażam zgodę na
przetwarzanie udostępnionych przeze mnie: 

• moich danych osobowych jako uczestnika konkursu / osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, e-mail) 

• moich danych osobowych/mojego dziecka jako uczestnika konkursu - autora pracy (imię, nazwisko, wiek, wizerunek)

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Słowem klejone – konkurs na kolaż inspirowany wybranym wierszem Wisławy
Szymborskiej”, publicznego udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz promowania go. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

………..…........................................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Wyrażam  zgodę/  nie  wyrażam  zgody  na  nieodpłatne  wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie  wizerunku  mojego  dziecka
…………………………………………………………….………………........... (imię i nazwisko dziecka). 

Wizerunek Uczestnika konkursu będzie utrwalony w różnego rodzaju formach elektronicznego przetwarzania (m.in. w postaci fotografii w ramach
organizacji,  realizacji  i  promocji  KONKURSU PLASTYCZNEGO  „Słowem klejone  –  konkurs  na  kolaż  inspirowany wybranym  wierszem
Wisławy Szymborskiej”. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, jest nieograniczona ilościowo ani terytorialnie oraz udzielana na okres 3 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu konkursu.
Przedmiotowa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
profesora  Zbigniewa  Wójcika  w  Sulejówku  oraz  portalu  społecznościowym  Facebook.  Wizerunek  dziecka  będzie  elektronicznie  przetwarzany,  kadrowany  i
komponowany, a także zestawiony z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Wizerunek nie może być użyty w formie lub
publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 

………..…........................................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu)

 OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH 
Ja  niżej  podpisany/a  …………………………………..............................................  jako  przedstawiciel  ustawowy  dziecka  (opiekun  prawny
dziecka) ……………….………………………………….………………………………………….., które jest autorem pracy konkursowej zwanej
dalej  „utworem”,  zgłoszonej  do  Konkursu  Plastycznego  „Słowem  klejone  –  konkurs  na  kolaż  inspirowany  wybranym  wierszem  Wisławy
Szymborskiej”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku, ul. Wrońskiego 1, 05-070
Sulejówek, zwaną dalej „Organizatorem”, oświadczam, że: 

 autorowi utworu przysługują nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do niego wraz z prawem
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;

 nieodpłatnie przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami
osób trzecich, które obejmuje prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na
rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat,  na
następujących polach eksploatacji: 

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

b) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 

………..…...........................................................................................
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu)



KARTA ZGŁOSZENIA uczestnika pełnoletniego
Dane osobowe potrzebne do udziału w konkursie

Imię i nazwisko uczestnika …...........................................     Wiek/klasa (w przypadku uczniów)…................................ 

Tytuł wiersza Wisławy Szymborskiej …........................................................................................................

Dane do kontaktu:

Imię i nazwisko …............................................

Dane do kontaktu: adres e-mail ….............................................

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane. 

………..…........................................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis Uczestnika konkursu)

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. Rozporządzenia RODO, wyrażam zgodę na
przetwarzanie udostępnionych przeze mnie: 

• moich danych osobowych jako uczestnika konkursu (imię i nazwisko, e-mail) 

• moich danych osobowych jako uczestnika konkursu - autora pracy (imię, nazwisko, wizerunek)

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Słowem klejone – konkurs na kolaż inspirowany wybranym wierszem Wisławy
Szymborskiej”, publicznego udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz promowania go. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

………..…........................................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis Uczestnika konkursu)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Wyrażam  zgodę/  nie  wyrażam  zgody  na  nieodpłatne  wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku
…………………………………………………………….………………........... (imię i nazwisko). 

Wizerunek Uczestnika konkursu będzie utrwalony w różnego rodzaju formach elektronicznego przetwarzania (m.in. w postaci fotografii w ramach
organizacji,  realizacji  i  promocji  KONKURSU PLASTYCZNEGO  „Słowem klejone  –  konkurs  na  kolaż  inspirowany wybranym  wierszem
Wisławy Szymborskiej”. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, jest nieograniczona ilościowo ani terytorialnie oraz udzielana na okres 3 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu konkursu.
Przedmiotowa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
profesora  Zbigniewa  Wójcika  w  Sulejówku  oraz  portalu  społecznościowym  Facebook.  Wizerunek  dziecka  będzie  elektronicznie  przetwarzany,  kadrowany  i
komponowany, a także zestawiony z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Wizerunek nie może być użyty w formie lub
publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 

………..…........................................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis Uczestnika konkursu)

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH 
Ja  niżej  podpisany/a  …………………………………..............................................  będąc autorem pracy konkursowej  zwanej  dalej  „utworem”,
zgłoszonej  do  Konkursu  Plastycznego  „Słowem  klejone  –  konkurs  na  kolaż  inspirowany  wybranym  wierszem  Wisławy  Szymborskiej”,
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku, ul. Wrońskiego 1, 05-070 Sulejówek, zwaną
dalej „Organizatorem”, oświadczam, że: 

 autorowi utworu przysługują nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do niego wraz z prawem
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;

 nieodpłatnie przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami
osób trzecich, które obejmuje prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na
rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat,  na
następujących polach eksploatacji: 

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

b) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 
………..…...........................................................................................

(data i CZYTELNY podpis Uczestnika konkursu)


