REGULAMIN KONKURS PLASTYCZNEGO
„PATRONI KRAKOWSKICH ULIC” – VI EDYCJA
Rada Miasta Krakowa nadaje ulicom i placom imiona znanych i mniej znanych postaci
historycznych, literackich, ludzi związanych z nauką i kulturą. Konkurs ma przybliżyć
uczniom postaci patronów ulic i zachęcić do poszukiwania informacji na temat tych osób.
Udział w konkursie będzie niezwykłą przygodą i lekcją historii o mieście. W jubileuszowym
roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicy szczególnie będą zachęcani
do przygotowania prac o bohaterach narodowych.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Strażnicy Pamięci” prowadzonego
w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” przyjętego przez Radę
Miasta Krakowa.
2. Organizatorami Konkursu są:
a) Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154
Kraków,
b) Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 102, 31-406
Kraków,
c) Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony z siedzibą w Krakowie, ul. Naczelna 12,
31-421 Kraków.
3. Partnerami Konkursu są: Rada Miasta Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii
i Zabytków Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa
Polskiego, Towarzystwo Prądnickie, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana
w Krakowie - Ośrodek Edukacji Obywatelskiej.
4. Konkurs jest organizowany pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Krakowa,
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Towarzystwa Miłośników Historii
i Zabytków Krakowa, a także patronatem medialnym miesięcznika społeczno-kulturalnego
„Kraków”.
5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz instytucji kultury
zlokalizowanych na terenie Krakowa.
6. Celem Konkursu jest:
a) poznanie przez uczestników patronów ulic i zaprezentowanie ich w formie lapbooka
(rodzaj interaktywnej planszy tematycznej z zamieszczonymi informacjami
uporządkowanymi według pomysłu i inwencji autora),
b) zachęcenie uczestników do samodzielnego poszukiwania wiedzy w różnych źródłach
informacji, w tym w bibliotekach,
c) rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności,
d) wspieranie edukacji historycznej i patriotycznej uczniów krakowskich szkół
podstawowych.
7. Konkurs trwa od 10 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. Termin jest ostateczny, liczy
się data stempla pocztowego.

§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Prace plastyczne należy przygotować w formie lapbooka, czyli papierowej planszy lub
składanej teczki. Teczka i plansza ma być w formacie A3, z zamieszczonymi wewnątrz
wiadomościami dotyczącymi wybranego patrona. Informacje o patronie w lapbooku można
wykonać w dowolnej kolorystyce i formie. Teczka lub plansza jest przestrzenią na rysunki,
opowiadania, wykresy, słówka, terminy, czy też zdjęcia. Wszystkie informacje umieszczone
są np. w wyciętych i naklejanych kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach, na
karteczkach, wachlarzach, harmonijkach, diagramach itd. Przykładowe wykonanie lapbooka
(załącznik 3).
2. Prace muszą dotyczyć osób, które zostały uhonorowane przez Radę Miasta Krakowa jako
patroni ulic Krakowa.
3. Uczestnik może na konkurs zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
4. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
5. Pracę plastyczną w formie lapbooka należy przesłać na adres Biblioteka Kraków Plac Jana
Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, p. 126 z dopiskiem „Patroni krakowskich ulic”,
lub złożyć w zaklejonej kopercie w dowolnej filii Biblioteki Kraków lub sekretariacie
Biblioteki Kraków w godzinach otwarcia. Na kopercie należy umieścić tytuł konkursu „Patroni krakowskich ulic”.
6. Pracę należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu kodem, składającym się
z 4 znaków (dowolne cyfry, litery lub ich kombinacje). Praca plastyczna nie może być
oznaczona, ani podpisana w żaden inny sposób niż podany powyżej.
7. Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego: Kartę
Zgłoszenia (zał. nr 1), zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. nr 2).
Dokumenty dostępne na stronach internetowych organizatorów.
8. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane uczestnikom.
9. Po zakończeniu konkursu przygotowana zostanie wystawa pokonkursowa.
§ 3 Zasady przyznawania nagród
1. Organizatorzy konkursu powołają Komisję Konkursową, w skład której wejdą
przedstawiciele Organizatorów.
2. Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w trzech kategoriach wiekowych:
a) kategoria I - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
b) kategoria II - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
c) kategoria III - uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych.
3. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem zgodności z tematem, wyrazu
artystycznego, oryginalności pomysłu, kreatywności oraz samodzielnego wykonania.
4. Komisja przyzna w każdej kategorii trzy miejsca (I, II, III) oraz wyróżnienia.
5. Komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać kilka miejsc ex aequo.
6. Przyznane zostaną dwie Nagrody Specjalne:
 Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krakowa dla jednego laureata,
 Nagroda Specjalna Dyrektora Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
przyznana zostanie w każdej kategorii wiekowej.

7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe.
8. Decyzje Komisji o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2018 r.
10.
Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród e-mailowo lub
telefonicznie.
11.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania
prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich,
w celach promocyjnych na stronach internetowych Organizatorów i Współorganizatorów,
wydawnictwach oraz na wystawach.
12.
Przedstawiciel Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie - Ośrodek
Edukacji Obywatelskiej wybierze spośród prac nagrodzonych i wyróżnionych, sześć prac,
których zdjęcia, jako ilustracje, zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu „Śpiewnika
polskich pieśni patriotycznych”.
§ 4 Przetwarzanie danych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Patroni
krakowskich ulic” jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154
Kraków. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;
2) rozliczenia Konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO oraz;
3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne
zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane pozostałym dwóm Organizatorom
oraz Członkom Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatorów tj. Bibliotekę
Kraków, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29. Listopada 102, Radę i Zarząd Dzielnicy
III. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody –
także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane (rozpowszechniane)
na:
1) stronach internetowych Organizatora i Partnerów: Rada i Zarząd Dzielnicy III ul.
Naczelna 12, 31-421 Kraków, Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102, 31-406
Kraków, Biblioteka Kraków Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, Rada
Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Towarzystwo Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa ul. św. Jana 12, 31-018 Kraków, Muzeum Historyczne Miasta

Krakowa ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego
al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, Towarzystwo Prądnickie, Centrum Młodzieży im. dr.
Henryka Jordana w Krakowie ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków oraz Ośrodek Edukacji
Obywatelskiej ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków;
2) profilu Organizatora i Partnerów na portalu społecznościowym Facebook;
3) na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl;
4) w wydawnictwach Organizatorów i Partnerów.
3. Każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym
Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA
i odbiorcą danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia
w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie
pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy
partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego
przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na
ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w
dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych
przez Bibliotekę Kraków oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku
dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane
osobowe zostaną usunięte.
5. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo:
1) do cofnięcia zgody na udział w konkursie oraz do cofnięcia zgody na rozpowszechnianie
wizerunku w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza
wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na
adres: konkursy@biblioteka.krakow.pl lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres
wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków;
2) do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub
danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Wyrażenie zgody
uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie
utrwalony podczas gali finałowej jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do
wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości

zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora i Partnerów na wskazanych wyżej
polach eksploatacji.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje:
1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko,
klasa, nazwa i adres szkoły lub instytucji kultury, do której przynależy,
2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych
zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
podpis.
8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
9. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane
w § 4 ust. 1 Regulaminu.
10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych
osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem
Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej:
iod@biblioteka.krakow.pl.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.
2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają Organizatorzy.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA udziału w konkursie „PATRONI KRAKOWSKICH ULIC”
Edycja 2018
Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki ………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w konkursie pt. „Patroni krakowskich ulic” organizowanym przez Bibliotekę Kraków,
Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 oraz Radę i Zarząd Dzielnicy III
Prądnik Czerwony.
Tytuł pracy: ...............................................................................................................................
Imię i nazwisko patrona, którego przedstawia:.......................................................................
Kod pracy:..........................................................................................................

Dane uczestnika konkursu:
Klasa .............................................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły lub instytucji kultury z terenu Krakowa
.......................................................................................................................................................

Dane opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………..…………….………………................
Adres e-mail: .…………………………………...........................................................……........
Numer telefonu: ……………………………………...........................................................……
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „Patroni krakowskich
ulic” i akceptuję jego warunki.

………………………………………
miejscowość, data

....……………….......……............………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

Załącznik nr 2
Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Bibliotekę Kraków Plac
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu
pt. „Patroni krakowskich ulic”. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe i dane mojego dziecka będą
przekazane członkom Komisji Konkursowej i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców konkursu
oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Rady Miasta Krakowa, Rady i Zarządu
Dzielnicy I, II, III, VII, Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102, Towarzystwa Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego,
Towarzystwa Prądnickiego, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie - Ośrodek Edukacji
Obywatelskiej, ich profilach na portalu społecznościowym Facebook, na portalach: krakowczyta.pl
i w.bibliotece.pl, w biuletynach Rad Dzielnic oraz czasopiśmie „Informator czytelniczo-kulturalny Biblioteka
Kraków”.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem
poinformowany/a o przysługujących mi prawach: żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych
i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.

…………………………………………
miejscowość, data

….….…………….……………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu
Załącznik nr 2a

Zgoda opiekuna prawnego na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika konkursu*
Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie przez Organizatorów i Partnerów konkursu wizerunku
mojego dziecka (zdjęcia z rozdania nagród) poprzez zamieszczenie wizerunku w celach dokumentacyjnych
i promocyjnych na: stronach Organizatorów i Partnerów konkursu „Patroni krakowskich ulic”, ich profilach na
portalu Facebook, portalach: krakowCzyta.pl i w.bibliotece.pl, biuletynach Rad Dzielnic, czasopiśmie
„Informator czytelniczo-kulturalny Biblioteka Kraków” w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych
związanych z organizacją konkursu.
Zostałam/em poinformowana/y, że każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu
społecznościowym Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA i odbiorcą
danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności
Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych
od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.
Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielam
nieodpłatnie.
Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em
poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz
do przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawie
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.

………………………………………
miejscowość, data

………………..............................…………………………
czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku
uczestnika konkursu” nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu.

Załącznik nr 3
Przykładowy lapbook

Źródło: https://www.sp29.czest.pl/aktualnosci/330-lapbookowe-podsumowanie-lektury-tajemniczego-ogrodu.html

