
REGULAMIN KONKURSU NA SZPRYCHÓWKĘ „ODJAZDOWY 

BIBLIOTEKARZ W KRAKOWIE” 

 

§1 

1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Konkurs 

odbędzie się w ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz w Krakowie”. 

2. Konkurs skierowany jest do osób od 16 r. ż. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby pełnoletniej jest podpisanie 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby niepełnoletniej jest podpisanie przez 

rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. 

6. Tematem konkursu jest projekt szprychówki nawiązujący tematycznie do akcji 

„Odjazdowy Bibliotekarz”. 

7. Projekt powinien mieć wymiary 5 cm x 10 cm oraz zawierać logotyp „Odjazdowy 

Bibliotekarz”, będący załącznikiem nr 3 niniejszego regulaminu. Projekt powinien 

być przesłany w formacie: jpg. Wielkość pliku: 5-20 Mb. 

8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.  

9. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Krakowie www.rajska.info oraz na stronie Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. Hugona Kołłataja w Krakowie www.pbw.edu.pl 

10. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu. 

 

§2 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorzy Konkursu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 

Pani Lidia Staromłyńska, tel. 12 37 52 237, pr@rajska.info 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

 

 

 

 

http://www.rajska.info/


§4 

Termin nadsyłania prac 

1. Prace oraz skany oświadczeń należy składać nadsyłać na adres: 

promocja@rajska.info do dnia 3 czerwca 2016 roku. W temacie wiadomości 

należy napisać „Konkurs na szprychówkę” 

 

§5 

Ocena prac konkursowych 

1. Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która dokona oceny projektów.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 8 czerwca 2016 r. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z Konkursu projektów, które 

odbiegają od tematu Konkursu lub wymaganego formatu i wielkości projektu. 

4. Decyzje Organizatorów są ostateczne. 

5. Wybrany projekt szprychówki zostanie wydrukowany na koszt organizatorów. 

Szprychówka rozdawana będzie podczas akcji „Odjazdowy Bibliotekarz 

w Krakowie” w dniu 1 czerwca 2016 r. 

 

§7 

Nagroda 

1. Nagrodą za najlepszą pracę będzie bon upominkowy do sklepu sportowego 

wartości 600 zł. 

 

 

 

mailto:promocja@rajska.info


Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu na szprychówkę „Odjazdowy Bibliotekarz w Krakowie” 

Znak sprawy: PW-543-1/16 

Oświadczenie 
 

Imię:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok):………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów:…………………………………………………………………....................... 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie na szprychówkę „Odjazdowy Bibliotekarz w 

Krakowie” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Pedagogiczną Bibliotekę 

Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych konkursu jest: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 

1, 31-124 Kraków.  

2. Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych. 

3. Przysługuje mi prawo do wglądu do danych mojego dziecka i żądania ich poprawienia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie WBP w Krakowie nieodpłatnej, bezterminowej 

i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej WBP w 

Krakowie, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w szczególności w materiałach 

promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością 

WBP w Krakowie. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. Z chwilą 

dostarczenia pracy konkursowejn na WBP w Krakowie przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WBP w Krakowie konkursu danych osobowych.  

 

........................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko autora pracy konkursowej)  

zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1182, poz. 

1662)., na potrzeby organizacji i promocji Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę się na opublikowanie 

wizerunku mojego dziecka w publikacjach WBP w Krakowie, na stronie internetowej www.rajska.info. 

 

        

 

…………………………………………........ 

       Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rajska.info/


 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na szprychówkę „Odjazdowy Bibliotekarz w Krakowie” 

Znak sprawy: PW-543-1/16 

Oświadczenie 
 

Imię:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok):………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Numer telefonu kontaktowego:…………………………………………………………………....................... 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie na szprychówkę „Odjazdowy Bibliotekarz w Krakowie” 

organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

4. Administratorem danych osobowych konkursu jest: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 

1, 31-124 Kraków.  

5. Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych. 

6. Przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych i żądania ich poprawienia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie WBP w Krakowie nieodpłatnej, bezterminowej 

i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej WBP w 

Krakowie, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w szczególności w materiałach 

promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością 

WBP w Krakowie. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. Z chwilą 

dostarczenia pracy konkursowej, na WBP w Krakowie przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WBP w Krakowie konkursu danych osobowych.  

 

........................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko autora pracy konkursowej)  

zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1182, poz. 

1662)., na potrzeby organizacji i promocji Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę się na opublikowanie 

wizerunku mojego dziecka w publikacjach WBP w Krakowie, na stronie internetowej www.rajska.info. 

 

        

 

………………………………………… 

        Data i podpis autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rajska.info/

