Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
01-003 Warszawa, al. Solidarności 90
tel.: (22) 838 37 91, fax: (22) 838 91 68,
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REGULAMIN KONKURSU „PISZEMY LIMERYKI”
1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. Solidarności 90, 01-003, zwana dalej
Organizatorem, wprowadza postanowienia regulaminowe dla konkursu na najciekawszy limeryk
o książkach, literaturze i czytaniu, pt.: „Piszemy limeryki”.
2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności
twórczej.
3. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 16 roku życia.
4. Przewidziane są 4 nagrody książkowe.
5. Warunki uczestnictwa:
1)

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie autorskiego limeryku o książkach,
literaturze i czytaniu oraz przesłanie go w terminie do 7.04.2021 r. do godziny 23:59 na
adres konkurs@bpwola.waw.pl. Organizator może przedłużyć lub skrócić czas trwania
konkursu bez podawania przyczyny.

2)

Praca powinna być zgodna z definicją limeryku, czyli być krótkim, wierszowanym utworem
zawierającym 5 wersów. Jego konstrukcja musi opierać się na schemacie aabba – pierwszy
wers rymuje się z drugim i ostatnim, a trzeci z czwartym.

3)

Praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego napisana samodzielnie.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez
uczestników konkursu.

4)

Każdy uczestnik składa tylko 1 niepublikowaną i nienagradzaną nigdzie wcześniej pracę.

5)

Prace powinny być zapisane w wybranym formacie: .doc, .docx, .rtf lub .odt i podpisane
według wzoru: hasło konkursu „Piszemy limeryki", imię i nazwisko uczestnika konkursu
oraz wiek.

6)

Jury przy ocenie limeryków weźmie pod uwagę konstrukcję zgodną z definicją limeryku
oraz wartość artystyczną.

7)

Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej recenzji na stronie internetowej www.bpwola.waw.pl oraz na portalach social
media.

8)

Zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo, przed oficjalnym ogłoszeniem
wyników.

9)

Ogłoszenie wyników nastąpi 13.04.2021
https://www.facebook.com/bpwola/

r.

na

portalu

Facebook

Biblioteki

10) Nagrody i upominki rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny.
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11) Nagrody będzie można odebrać jedynie osobiście w siedzibie Biblioteki przy
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa lub we wskazanej przez uczestnika innej filii
Biblioteki.
6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i będzie interpretowany zgodnie z nim.
7. Każdy uczestnik konkursu i opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
8. Uczestnik i opiekun prawny wysyłając pracę na konkurs organizowany przez Bibliotekę po
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) obejmujących imię i
nazwisko, adres e-mail, wiek uczestnika, zezwala na publikacje nadesłanego zdjęcia pracy
konkursowej na stronach internetowych Biblioteki (załącznik 2).
9. INFORMACJA ADMINISTRATORA
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. 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 Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO −
informujemy, że:
1)

Administratorem jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą przy
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, reprezentowana przez dyrektora
Kontakt - e-mail: iod@bpwola.waw.pl, telefon: 22 838 37 91
2) Dane i kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem:
https://www.bpwola.waw.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacja-administratora.pdf
3) Podane dobrowolnie dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda osoby, której dane dotyczą)
4) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu
„Piszemy limeryki”.
5) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej, w szczególności we
wszelkich materiałach informacyjnych oraz promujących konkurs, w tym na stronach
internetowych
https://www.bpwola.waw.pl,
https://www.wolskieregionalia.waw.pl,
w wydawnictwach Biblioteki i Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz na portalach
społecznościowych Administratora Danych przez okres 5 lat.
6) Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, z którymi Administratora podpisał
umowy przetwarzania danych w jego imieniu.
7) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w konkursie lub
jego rozstrzygnięciu.
9) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez ………. nr …… w Warszawie, udzieloną w dniu ……… w celu … Podpis osoby,
której dane dotyczą.
10) Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana (i)
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
11) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
w zgodności z art. 77 RODO.
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