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Regulamin Szkolnego Konkursu

na Ekslibris Biblioteki I LO

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Szkolny Konkurs na Ekslibris Biblioteki I LO w Toruniu organizowany jest z okazji

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka I LO w Toruniu. 

3. Cele Konkursu: 

• zapoznanie młodzieży z historią i znaczeniem ekslibrisów; 

• zwrócenie uwagi na rolę książek oraz biblioteki w codziennym życiu; 

• nauka aktywnego uczestniczenia w kulturze; 

• pobudzenie twórczego działania młodzieży; 

• uwrażliwienie na wartości estetyczne; 

• stworzenie przestrzeni do artystycznego wyrazu dla uczniów utalentowanych

plastycznie; 

• promocja biblioteki jako centrum kulturalno-informacyjnego. 

4. W  Konkursie  mogą  wziąć  udział  uczniowie  aktualnie  uczęszczający  do  I  LO

w Toruniu. 

5. Konkurs polega na wykonaniu ekslibrisu Biblioteki I LO w Toruniu. 

6. Prace  można  zgłaszać  w  jednej  lub  w  obu  kategoriach  (po  jednym  projekcie

w każdej kategorii): 

• ekslibris czarno-biały; 

• ekslibris barwny. 

7. Zgłoszone prace powinny spełniać następujące warunki: 

• technika projektu jest dowolna; 

• ekslibris  powinien  zawierać  (oprócz  elementów  graficznych)  określenie  EX

LIBRIS  BIBLIOTEKI  I  LO W TORUNIU (może  być  ono  poszerzone  o  imię

Patrona Szkoły); nazwa może być wpleciona w koncepcję graficzną lub może

wyróżniać się obok obrazu; 

• zgłoszone projekty muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej

oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach.
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8. Prace należy dostarczyć do biblioteki w dwóch formach: 

• wydruk w formacie  A4 (podpisany na odwrocie  imieniem,  nazwiskiem oraz

klasą); 

• plik elektroniczny (png lub jpg) wysłany na adres biblioteka@1lo.torun.pl.

9. Wymagane zgody (dostępne w załącznikach do Regulaminu Konkursu): 

• uczniowie pełnoletni:  Deklaracja udziału (zał.  1)  i  Zgoda do klauzuli  RODO

(zał. 2b); 

• uczniowie niepełnoletni: Zgoda opiekuna na udział (zał. 1) i Zgoda opiekuna

do klauzuli RODO (zał. 2b). 

10.Spośród  dostarczonych  prac  Jury  Konkursowe  wyłoni  zwycięski  projekt  oraz

przyzna wyróżnienia. 

11.Podczas oceny zgłoszonych projektów Jury będzie brało pod uwagę: 

• estetykę i inne walory artystyczne;

• oryginalność i pomysłowość;

• sposób  nawiązania  wyglądu  ekslibrisu  do  charakteru  Biblioteki  I  LO  i  jej

Czytelników.

12.Dla  zwycięzców  przewidziane  są  nagrody  rzeczowe,  a  każdy  z  uczestników

otrzyma dyplom. 

13.Planowane  jest  zorganizowanie  wystawy  pokonkursowej  (w  formie  stacjonarnej

lub/i w formie zdalnej). 

14.Termin składania prac konkursowych mija 7 listopada 2021 r. 

15.Wyniki  Konkursu  ogłoszone  zostaną  na  stronie  internetowej  Biblioteki

15 listopada 2021. 

16.Wszelkie  pytania  związane  z  Konkursem  można  kierować  do  pani  Teresy

Wojtanowskiej  lub  pani  Anny  Józefiak  –  osobiście  w  bibliotece,  mailowo

(biblioteka@1lo.torun.pl) lub przez e-dziennik.

https://biblioteka1lotorun.wordpress.com/
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Załącznik 1.

Deklaracja udziału / Zgoda na udział w Szkolnym Konkursie na Ekslibris

Biblioteki I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz zgoda na publikację prac na wystawie pokonkursowej*

1. Osoby pełnoletnie

Deklaruję swój udział w Szkolnym Konkursie na Ekslibris Biblioteki I LO w Toruniu

i wyrażam zgodę na publikację moich prac na wystawie pokonkursowej zorganizowanej

na terenie szkoły oraz na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych

(Facebook, Instagram).

…………………………………………………….

(miejscowość, data, podpis uczestnika)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Osoby niepełnoletnie

Wyrażam zgodę na  udział mojego dziecka ……………………………………………

w Szkolnym Konkursie na Ekslibris Biblioteki I LO w Toruniu i na publikację jego prac na

wystawie pokonkursowej zorganizowanej na terenie szkoły oraz na stronie internetowej

biblioteki i w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

…………………………………………………….

(miejscowość, data, podpis rodzica / opiekuna prawnego)

* proszę wypełnić punkt  1. lub punkt 2.
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Załącznik 2a.

Klauzula RODO

dla uczestników Szkolnego Konkursu

na Ekslibris Biblioteki I LO w Toruniu

Informujemy:

1.  Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  w  rozumieniu  przepisów

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),  art.  4  i  18  ustawy z  27  czerwca 1997 r.

o bibliotekach  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), jest Biblioteka I LO w Toruniu z siedzibą

w Toruniu przy ul. Zaułek Prosowy 1.

2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie (imię, nazwisko) będą przetwarzane

w celu:

a.  przeprowadzenia  i  promocji  Szkolnego  Konkursu  na  Ekslibris  Biblioteki  I  LO

w Toruniu;

b. opublikowania wyników konkursu i zorganizowania wystawy pokonkursowej na

terenie  szkoły  oraz  na  stronie  internetowej  Biblioteki  i  w  mediach  społecznościowych

(Facebook, Instagram).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda

(załącznik 1. do Klauzuli).

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na

przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

6.  Uczestnikowi  konkursu  przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz  prawo

żądania  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  ich  przetwarzania  lub  prawo do

wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
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Załącznik 2b.

Zgoda do klauzuli RODO*

1. Osoby pełnoletnie

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  (imię  i  nazwisko)

w związku  z  udziałem  w  Szkolnym  Konkursie  na  Ekslibris  Biblioteki  I  LO  w  Toruniu

w zakresie:

a. przeprowadzenia i promocji konkursu;

b. opublikowania wyników konkursu i zorganizowania wystawy pokonkursowej na

terenie  szkoły  oraz  na  stronie  internetowej  Biblioteki  i  w  mediach  społecznościowych

(Facebook, Instagram).

 ………………………………………………
(miejscowość, data, podpis uczestnika)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Osoby niepełnoletnie

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  (imię

i nazwisko)  ………………………………………………………………….....……………...…….

w  związku  z  udziałem  w  Szkolnym  Konkursie  na  Ekslibris  Biblioteki  I  LO  w  Toruniu

w zakresie:

a. przeprowadzenia i promocji konkursu;

b. opublikowania wyników konkursu i zorganizowania wystawy pokonkursowej na

terenie  szkoły  oraz  na  stronie  internetowej  Biblioteki  i  w  mediach  społecznościowych

(Facebook, Instagram).

 ………………………………………………
(miejscowość, data, podpis rodzica / opiekuna prawnego)

* proszę wypełnić punkt 1. lub punkt 2.
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