Regulamin konkursu na zaprojektowanie gry planszowej „Moja gra planszowa”
Rozdział I: Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa cele, przedmiot, warunki uczestnictwa, prawa autorskie, termin trwania konkursu
i miejsce zgłaszania prac, rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody w konkursie na zaprojektowanie gry
planszowej „Moja gra planszowa”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich
Górach, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Współorganizatorem konkursu jest Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej zwana dalej „Darczyńcą”.
4. Informacje na temat Konkursu zamieszczane są na stronie Konkursu
http://biblioteka.tgory.pl oraz są udzielane pod numerem telefonu: (32) 384 08 70.

pod

adresem

Rozdział II: Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych gier planszowych stworzonych przez
uczestników Konkursu oraz:
1. Promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach oraz Fundacji
LOTTO im. Haliny Konopackiej.
2. Promocja idei gier planszowych jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny
i przyjaciół, rozwijającego intelektualnie i społecznie.
3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników Konkursu poprzez realizacje autorskich pomysłów.
Rozdział III: Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji i projektu gry planszowej/karcianej o dowolnej
tematyce i w różnej technice plastycznej.
Rozdział IV: Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
2. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:



kategoria I: dzieci klas 1-4;
kategoria II: dzieci klas 5-8.

3. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną grę.
4. Gra może być zarówno w formie planszowej, jak i karcianej.
5. Gra powinna być przeznaczona dla osób w wieku 5-99 lat.
6. Nie ma konieczności tworzenia pionków i kostki.
7. Do pracy konkursowej musi być dołączona:




instrukcja grania przygotowana na oddzielnej kartce;
formularz zgłoszeniowy w Konkursie na zaprojektowanie gry planszowej (Załącznik 1 do
niniejszego regulaminu);
podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz zapoznania się z regulaminem (Załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu).

Rozdział V: Prawa autorskie
1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie gry planszowe/karciane wykonane
samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność,
związaną z użyciem przygotowanych i przesłanych prac konkursowych, a w szczególności pełną
odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz
wyrażaniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych.
3. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem
w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym
w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej Organizatora oraz inne
przypadki publicznego udostępniania zdjęć na profilu Organizatora na stronach www.facebook.pl,
www.instagram.com.
4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do przekazanej pracy konkursowej (gry
planszowej/karcianej) i wyrażają zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie na następujących polach
eksploatacji: publikacji zdjęcia gry na stronie internetowej Organizatora i Darczyńcy, profilu Organizatora
i Darczyńcy na stronach www.facebook.pl, www.instagram.com prezentacji pokonkursowej gier
w siedzibie/filii Organizatora.
5. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw
autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio nie publikowane.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Rozdział VI: Termin trwania Konkursu i miejsce zgłaszania prac
1. Prace do konkursu będą przyjmowane od dnia 15 listopada 2021 roku do dnia 17 grudnia 2021 roku.
2. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Miejscem przyjmowania gier jest Wypożyczalnia Językowa i Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach ul. Zamkowa 5 oraz Filia nr 4 w Bobrownikach
Śląskich ul. Główna 27 w godzinach pracy biblioteki/filii.
Rozdział VII: Rozstrzygnięcie Konkursu
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana spośród
pracowników Organizatora.
2. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców do dnia 31 grudnia 2021 roku.
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:




pomysłowość i atrakcyjność koncepcji gry;
przejrzystość zasad gry;
estetyka wykonania.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Konkursu pod adresem http://biblioteka.tgory.pl do dnia
07 stycznia 2022 roku, a ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się za pomocą danych kontaktowych
podanych w formularzu zgłoszeniowym.

6. Uczestnicy konkursu mogą odbierać swoje prace bezpośrednio w bibliotece/filii od dnia 01.03.2022
roku.
Rozdział VIII: Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są gry planszowe. Zakup gier w ramach projektu „ZagraMY w bibliotece”
został sfinansowany ze środków darowizny otrzymanej od Darczyńcy.
2. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2
niniejszego regulaminu.
3. Nagrody będą przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce uzyskane w Konkursie.
4. Forma przekazania nagrody zostanie ustalona pomiędzy zwycięzcami a Organizatorem Konkursu.

Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA ZAPROJEKTOWANIE GRY
PLANSZOWEJ „MOJA GRA PLANSZOWA”

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ………………………………………….
2. KLASA ………………………………………………………………………...
3. TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA ………………………
4. ADRES EMAIL RODZICA/OPIEKUNA …………………………………….

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L
z 2016 r., Nr 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych imię, nazwisko,
wizerunek w zakresie nieograniczonym do publikowania danych na stronach Darczyńcy i organizatora
w tym m.in. kopiowania, powielania, publikowania, zwielokrotniania, modyfikowania na stronie www oraz
portalach społecznościowych jak i innych źródeł przekazu medialnego Darczyńcy i Organizatora w celu
realizacji projektu „ZagraMY w bibliotece” wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz
podnoszenia poziomu wiedzy i jakości życia przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej z siedzibą
w Warszawie będącą Darczyńcą.

……………………………………………………………………
Data, czytelnie imię i nazwisko

(w przypadku osoby poniżej 16 roku życia proszę wpisać imię i nazwisko tej osoby)

Oświadczam, że syn/córka jest osobą poniżej 16 roku życia wobec czego, zgodnie z przysługującym mi
prawem, jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka.

……………………………………………………………………
Data, czytelnie imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach będąca Organizatorem.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: tel. 32/285 41 60 wew. 22.
Kontakt e-mail: iod@biblioteka.tgory.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „ZagraMY w bibliotece” mającego na celu
wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszenia poziomu wiedzy i jakości życia przez
Organizatora oraz Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie będącą Darczyńcą.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:
4.1. Podmioty prawnie uprawnione do dostępu do danych osobowych.
4.2. Organizator i Darczyńca na podstawie i w zakresie umowy Nr 29/PS/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. tj.:
Wizerunek osób uwiecznionych na zdjęciach/filmach (włącznie z prawem do rozpowszechniania, dowolnego
modyfikowania zdjęć/filmów) oraz udzielenie nieodpłatnej licencji na korzystanie z w/w materiałów. Udzielenie
licencji do zdjęć/filmów odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z w/w
materiałów (w tym utrwalonego na nich wizerunku osób fizycznych), w pełnym zakresie w celu związanym
z realizacją i eksploatacją materiału zdjęciowego/filmowego oraz dla celów informacyjnych, reklamowych
i promocyjnych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych tj. w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania zdjęć/filmów (wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy zdjęć/filmów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową),
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których w/w materiały zostały utrwalone oraz rozpowszechniania
zdjęć/filmów w sposób inny niż określony powyżej (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 przez siec Internet, w tym szczególnie za pośrednictwem
portalu społecznościowego Facebook).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapisów wynikających
z umowy Nr 29/PS/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że brak ich podania będzie
skutkować brakiem możliwości udziału w projektu „ZagraMY w bibliotece” na warunkach i zasadach określonych
przez Darczyńcę.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

..…………………………………………………………..
Data, czytelnie imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że syn/córka jestem autorem pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że syn/córka zapoznał/a się
z treścią i przyjmuje warunki określone w Regulaminie konkursu na zaprojektowanie gry planszowej „Moja
gra planszowa”.
…………………………………….
Podpis autora pracy
…………………………………………..…………………………
Data, czytelnie imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

