REGULAMIN
2. EDYCJI KONKURSU NA ESEJ FILOZOFICZNY

1. Informacje ogólne oraz cel konkursu
1.1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.
1.2. Celem konkursu jest rozwijanie filozoficznych zainteresowań jego uczestników,
ukazywanie specyfiki problemów filozoficznych oraz rozpowszechnianie myśli
filozofii europejskiej jako jedności kulturowej i duchowej Europy.
1.3. Tytuł pracy konkursowej: ”Człowiek na krawędzi”.
1.4. Konkurs polega na napisaniu eseju poruszającego temat kondycji człowieka, jego
egzystencji w obliczu zagrożeń i wyzwań współczesnego świata.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.
2.2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy, które jest równoznaczne:


z uznaniem warunków regulaminu,



z oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonej pracy,



z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach
elektronicznych, społecznościowych i prasie przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Kozach.

3. Praca konkursowa
3.1. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie pisemnego eseju.
3.2. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których
autorem jest osoba zgłaszająca. W przypadku wykorzystania istniejących już teorii
lub twierdzeń należy podać ich źródło.
3.3. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie pliku tekstowego o objętości
4.000 – 6.000 znaków ze spacjami.
3.4. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
4. Termin i forma nadsyłania prac konkursowych
4.1. Zgłoszenie do konkursu powinno być przesłane do dnia 15 października 2021 roku
w formie elektronicznej na adres: biblioteka@gbpkozy.pl – z dopiskiem w tytule
wiadomości KONKURS NA ESEJ lub papierowej do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kozach.

4.2. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:


pracę konkursową w formacie PDF,



wypełnione, podpisane i ewentualnie zeskanowane Oświadczenie uczestnika
konkursu, stanowiące Załącznik nr 1 Regulaminu.

5. Nagrody
5.1. W ramach konkursu zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz wyróżnienia.
5.2. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartość 1000 zł.
5.3. Liczba przyznanych wyróżnień - 2.
5.4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5.5. Zwycięski esej zostanie opublikowany na łamach Miesięcznika Samorządowego
Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”.
5.6. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 9 listopada 2021 roku.
5.7. Zwycięzca konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o terminie
i sposobie odbioru nagród.
6. Zasady oceniania prac
6.1. Prace będą oceniane przez 5-cio osobową komisję powołaną przez Organizatora
konkursu.
6.2. Kryterium oceny prac stanowią: oryginalność podejścia do tematu, kompleksowe
zbadanie problemu.
6.3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.4. Prace niezgodne z tematyką konkursu nie będą podlegały ocenie.
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na publikację
7.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach informuje, że:


Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach z siedzibą przy ul.
Krakowskiej

5,

43-340

Kozy,

tel.

33

8174109,

adres

e-mail:

dyrektor@gbpkozy.pl.


Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@gzosip.kozy.pl.



Dane przetwarzane będą w celu organizacji konkursu oraz promocji Gminy Kozy
poprzez publikację dokumentacji fotograficznej na stronach Gminy i GBP na
podstawie art. 6 ust. 1, lit. e) RODO* (zadanie realizowane w interesie publicznym
w zw. z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej) oraz na podstawie art. 6 ust.1, lit a) RODO * tj. zgody

osoby której dane dotyczą w celu publikacji wizerunku na podstawie udzielonej
zgody.


Odbiorcą danych będą podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz
użytkownicy stron internetowych administrowanych przez GBP w Kozach.



Dane przechowywane będą na stronach internetowych do czasu złożenia sprzeciwu.



Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia laureata, a w przypadku

osoby odbierającej

nagrodę

rzeczową do 6 lat. Dane osobowe Użytkowników serwisów społecznościowych:
Facebook i YouTube oraz strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kozach, są przechowywane przez okres obserwowania ww. mediów przez
Użytkowników.


Przysługujące Pani/Panu prawa: Prawo żądania dostępu do danych • Prawo
żądania sprostowania danych • Prawo żądania usunięcia danych • Prawo żądania
ograniczenia przetwarzania • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania •
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.



Informacja o możliwości wycofania zgody. W przypadkach, w których
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.
Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.



Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie.



Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.



Zgodę przetwarzanie danych można wycofać w siedzibie administratora lub
mailowo na adres: dyrektor@gbpkozy.pl.

* 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

7.2. Uczestnik konkursu udziela Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach nieodpłatnie,
pełnej, niewyłącznej licencji do utworu (eseju tematycznego, którego hasłem

przewodnim jest „człowiek na krawędzi”) na czas nieoznaczony i bez ograniczeń
terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących
polach eksploatacji:


utrwalenie z zwielokrotnienie dowolna techniką i w dowolnej formie oraz
w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także ich rozpowszechnianie,



wprowadzenie do pamięci komputerów,



wprowadzenie i udostępnienie w sieci Internet.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Informacje związane z zasadami konkursu udzielane są pod numerem telefonu:
338174109 lub pod adresem e-mail: biblioteka@gbpkozy.pl.
8.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu
w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
8.3. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Kozy i miesięcznika „Filozofuj”.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

1. Dane uczestnika:

□ pełnoletni

□ niepełnoletni



Imię i nazwisko autora pracy konkursowej …………………………………………



Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………



Miejsce zamieszkania, adres e-mail / numer telefonu / nr telefonu rodzica (opiekuna
prawnego) do kontaktu:
………....………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



Wiek ...........................................

Oświadczam że,
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu filozoficznego organizowanego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach i akceptuję jego warunki,
2. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………...................................
 (imię i nazwisko autora pracy ) w/w konkursie
2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
3. Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do konkursu oraz udzielam Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kozach nieodpłatnie, pełnej, niewyłącznej licencji do korzystania
z tego utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:


utrwalenie z zwielokrotnienie dowolna techniką i w dowolnej formie oraz
w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także ich rozpowszechnianie,



wprowadzenie do pamięci komputerów,



wprowadzenie i udostępnienie w sieci Internet.
…………………………………………………..
Data i podpis uczestnika / rodzica /opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku/ mojego
dziecka * w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.
…………………………………………………….….. Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących / danych dotyczących dziecka*
- autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy
konkursowej w mediach elektronicznych, społecznościowych i prasie przez Gminną Bibliotekę

Publiczną w Kozach.
…………………………………………………………Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………..
Miejscowość, data

……………………………………………
Czytelny podpis uczestnika

