REGULAMIN KONKURSU NA OPALENICKĄ KSIĄŻECZKĘ RODZINNĄ
ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKĘ IM. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH W OPALENICY
W RAMACH PROJEKTU „CZYTAJ! SŁUCHAJ! OPOWIADAJ! Z FABUŁĄ PRZEZ ŻYCIE!”

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu na opalenicką książeczkę rodzinną jest Centrum Kultury i
Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy;
2. PARTNERZY:
Konkurs jest częścią projektu „Czytaj! Słuchaj! Opowiadaj! Z fabułą przez życie!”,
realizowanego przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Opalenicy we współpracy z
Przedszkolem nr 1 w Opalenicy, Przedszkole nr 2 w Opalenicy, Szkołą Podstawową z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy,
Szkołą Podstawową im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Rudnikach,
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach oraz Prywatnym Przedszkolem
„Akademia Maluchów” w Opalenicy. Projekt „Czytaj! Słuchaj! Opowiadaj! Z fabułą
przez życie!” jest dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego z
Konkursu grantowego „Na dobry początek!”.
3. CELE KONKURSU:
Nadrzędnym celem konkursu na opalenicką książeczkę rodzinną jest stworzenie
warunków do integracji międzypokoleniowej, a także możliwość zaprezentowania
lokalnej społeczności historii rodzinnych w sposób nieszablonowy i kreatywny.
4. OBSZAR PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
Obszarem przeprowadzenia konkursu na opalenicką książeczkę rodzinną jest Gmina
Opalenica, tj. miasto oraz wsie leżące w granicach gminy.
5. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
Prace konkursowe należy oddać w opalenickiej bibliotece do 11 maja 2018 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi najpóźniej 30 czerwca 2018 r.
6. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs jest skierowany do rodzin Gminy Opalenica, które wychowują przynajmniej
jedno dziecko w przedziale wiekowym od 3 do 9 lat.

7. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:
Udział w konkursie może wziąć każda rodzina z gminy Opalenica, wychowująca
przynajmniej jedno dziecko w przedziale wiekowym 3-9 lat, która do 11 maja 2018 r.
dostarczy książeczkę stworzoną wspólnie przez przedstawicieli dwóch pokoleń w
rodzinie, w tym dziecko w przedziale wiekowym 3-9 lat.
Praca konkursowa powinna składać się z trzech elementów:
1. Tekstu w programie MICROSOFT WORD (nie mniej niż 15 stron, nie
więcej niż 26 stron, rozmiar czcionki: 12). Do pliku mogą być już
wklejone ilustracje lub fotografie, ewentualnie adnotacja, która
ilustracja lub fotografia ma się znaleźć na danej stronie;
2. W przypadku wykonania ilustracji, należy oddać oddzielną teczkę z
ilustracjami. W przypadku użycia fotografii, należy oddać na CD
użyte fotografie, ewentualnie teczkę z wywołanymi fotografiami.
UWAGA: Teczkę z ilustracjami bądź fotografiami należy oddać
nawet po uprzednim wklejeniu ilustracji w program MICROSOFT
WORD;
3. Imion i nazwisk twórców, ich wieku, adresu zamieszkania, telefonu
kontaktowego oraz adresu e-mail. Powyższe dane powinny zostać
dołączone do tekstu w programie MICROSOFT WORD oraz do teczki
z ilustracjami.
Prace niespełniające powyższych kryteriów, zostaną odrzucone.

8. TREŚĆ KSIĄŻECZKI:
Książka powinna prezentować wybraną historię lub kilka historii danej rodziny,
ewentualnie przedstawiać historię fikcyjną (bajkę, opowiadanie), której bohaterowie
są członkami rodziny tworzącej książeczkę.
9. NAGRODY:
Organizatorzy nagrodzą trzy najlepsze prace. Nagrodą za I miejsce będzie publikacja
nagrodzonej pracy w nakładzie 40 egzemplarzy, a także atrakcyjne nagrody książkowe
dla całej rodziny. 1 egzemplarz nagrodzonej pracy trafi do opalenickiej biblioteki , 6
trafi do Partnerów konkursu, pozostałe zaś zostaną wręczone autorom. Nagrodami za
II i III miejsce będą zestawy książek dla całej rodziny.
Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

10. PRZYZNANIE NAGRÓD:
Nagrody zostaną rozdane podczas Pikniku na powitanie lata, organizowanego przez
Centrum Kultury i Bibliotekę w Opalenicy w drugiej połowie czerwca 2018 r.

11. JURY:
Laureatów konkursu wyłoni trzyosobowe jury, którego skład zostanie ogłoszony
najpóźniej do 11 maja 2018 r. Członkowie jury będą oceniać prace pod kątem
językowym, stylistycznym, plastycznym, a także treściowym.
12. PRAWA AUTORSKIE:
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych
prac we fragmentach i całości w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej,
fanpage’u na Facebooku, prasie lokalnej i krajowej oraz innych mediach. Oddanie
pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez
Organizatora nadesłanych materiałów do celów promocyjnych.
Dodatkowo rodzice są zobowiązani do podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku
osoby niepełnoletniej uczestniczącej w programie „Na dobry początek” oraz
oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich – załącznik nr 1.
13. DANE OSOBOWE:
Każdy pełnoletni uczestnik konkursu jest zobowiązany podpisać oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto jeden z
opiekunów prawnych osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie jest
zobowiązany do podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dziecka – załącznik nr 2.
14. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
15. Informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się mailowo
(biblioteka@ckibopalenica.pl), telefonicznie (61 44 77 460 wewn. 236) lub osobiście
w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy.

Załącznik nr 1
Zgoda opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej
uczestniczącej w programie edukacyjnym „Na dobry początek!”
i oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Imię i nazwisko opiekuna prawnego
...............................................................................
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego*.............................................................................................................
.
w związku z udziałem w projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach konkursu
grantowego
„Na dobry początek!” , którego organizatorem jest Fundacja BGK z siedzibą przy Al.
Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
projektu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fundacji BGK
(www.fundacjabgk.pl),
wykorzystane
w materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji BGK (publikacje, Internet, w tym
media społecznościowe) i Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich
7, 00-955 Warszawa.
W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach programu dojdzie do
powstania utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2017.880 j.t), udzielam Fundacji BGK
nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń
terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
1)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
2)
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3)
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Miejscowość, data

Podpis

Załącznik nr 2

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. poz. 922 j.t.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w tym danych wrażliwych oraz mojego dziecka/podopiecznego*
……..................................................
(imię

i

nazwisko

dziecka/podopiecznego)
przez Fundację BGK (administrator danych) z siedzibą: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości Programu „Na dobry początek!”
Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym prawie do
dostępu treści danych osobowych oraz ich poprawiania, a także , że podanie danych
osobowych jest obowiązkowe jeśli osoba deklaruje chęć uczestnictwa w Programie (Art.
32.ust.1.pkt.2).
Miejscowość, data

Podpis

