REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ OFERTĘ BIBLIOTECZNĄ SKIEROWANĄ DO RODZICÓW
&1
Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”,
Wałbrzychu, Rynek 9, 58-300 Wałbrzych, NIP: 886 27 39 109 (Organizator) oraz firma szkoleniowa
Good Books Marcin Skrabka, ul. Komandorska 78A/1, 53-345 Wrocław, NIP: 899 23 41 635
(Współorganizator).
&2
Przedmiot i cele konkursu
1. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji szkoleniowej dla bibliotekarzy
„Bibliokreacje 6, czyli rodzic w bibliotece”.
2. Przedmiotem Konkursu jest wybranie najlepszych pomysłów na działania edukacyjne bądź
kulturalne adresowane do rodziców/ rodziców z dziećmi.
3. Celem Konkursu jest:
- upowszechnianie ciekawych, innowacyjnych form pracy z użytkownikiem w bibliotece,
- promowanie bibliotek publicznych wdrażających nowe pomysły i nowoczesne rozwiązania,
- upowszechnianie dobrych praktyk w środowisku bibliotekarskim.

&3
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do bibliotek publicznych wszystkich stopni. Mogą w nim
wziąć udział także biblioteki, które nie uczestniczą w konferencji „Bibliokreacje 6, czyli rodzic
w bibliotece”. Biblioteka zgłoszona do Konkursu nazywana jest w dalszej części Uczestnikiem.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pocztą elektroniczną na adres:
konkurs@atlanty.pl:
a) zgłoszenia w formie skanu formularza, który stanowi Załącznik Regulaminu,
b) materiału konkursowego, prezentującego zrealizowany pomysł, w formie prezentacji lub
filmu, których projekcja nie przekracza 5 minut. Materiał powinien być opatrzony tytułem,
na który składa się: pełna nazwa biblioteki i miejscowość.
W przypadku większych plików zalecane jest przesłanie linku z dostępem do dysku, na
którym znajduje się materiał.

3. Do Konkursu zgłosić można wyłącznie działania przeprowadzone (w pełni zakończone),
realizowane samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa.
4. Każda biblioteka może przesłać tylko 1 zgłoszenie.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów przeprowadzenia Konkursu.
Oznacza to w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki, osób nią kierujących
oraz innych, związanych z udziałem w Konkursie.
6. Uczestnik oświadcza, że jego utwór ma charakter oryginalny i nie narusza ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym przyjmuje na siebie
pełną odpowiedzialność za ewentualne nadużycia wynikające z prawa autorskiego.
7. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na prezentację/ publikację nadesłanego materiału
w trakcie konferencji „Bibliokreacje 6, czyli rodzic w bibliotece” 30 września 2021 r. oraz
w materiałach pokonferencyjnych.
8. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
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Przebieg konkursu
1. Zgłoszenia i prace konkursowe należy przesłać w terminie do 25 września 2021 r. Prace
konkursowe nadesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę.
2. Jury Konkursu, powołane przez Organizatora i Współorganizatora, dokona oceny nadesłanych
prac i wyboru zwycięzców. Liczy się oryginalny pomysł i efekty jego realizacji.
3. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 30 września 2021 r. podczas transmitowanej częściowo
konferencji „Bibliokreacje 6, czyli rodzic w bibliotece”. Link do udziału w wydarzeniu zostanie
przesłany Uczestnikom spełniającym wymogi powyższego Regulaminu na adres wskazany
w formularzu najpóźniej do 29 września 2021 r.
&5
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
- voucher na 3-godzinne szkolenie dla bibliotekarzy przeprowadzone online oraz zestaw
książek (nagroda główna za zajęcie I. miejsca),
- vouchery (każdy o wartości 300,00) na szkolenia online prowadzone przez firmę Good Books
( po jednym voucherze za zajęcie miejsc II-V).
Wybór dostępnej tematyki szkoleń i terminów zostanie uzgodniony, indywidualnie
z laureatami, niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. Nagroda rzeczowa (zestaw książek)
zostanie przekazana najpóźniej do końca października 2021 r.
2. Dodatkową formą nagrody będzie publiczna prezentacja materiałów konkursowych laureatów
podczas konferencji „Bibliokreacje 6, czyli rodzic w bibliotece” 30 września 2021 r.
3. O przyznaniu nagrody Uczestnicy zostaną powiadomieni (nie później niż 29 września 2021 r.)
drogą mailową z adresu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
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Postanowienia końcowe
1. Uczestnikom nie przysługuje prawo składania odwołania od werdyktu jury.

2. Nie uwzględnia się reklamacji dotyczących wykluczenia z Konkursu ze względu na brak
możliwości odczytu nadesłanego materiału (np. niedziałający link, plik uszkodzony).
3. Konkurs jest prowadzony i promowany na terenie Polski poprzez stronę i fanpage na
Facebooku Organizatora i Współorganizatora.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu.
Będą przechowywane przez okres trwania Konkursu i realizacji nagród.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie bez zgody danych osobowych/
wizerunku osób przedstawionych w materiale konkursowym. Kwestie te leżą po stronie
Uczestników.
7. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 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 osobowych
RODO), które reguluje zasady oraz sposoby ochrony i przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych na obszarze UE.
8. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: atlanty.pl przez czas trwania
Konkursu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.
10. Dodatkowych informacji o Konkursie udziela Arleta Wojciechowska e-mail:
instruktor@atlanty.pl

