
GCKiCz - BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SWOSZOWEJ

ZAPRASZA  DO UDZIAŁU

W KONKURSIE

„MEMY O BIBLIOTECE”

CELE KONKURSU:
● popularyzacja biblioteki, książek i czytelnictwa w środowisku lokalnym,
● rozwijanie u młodzieży pasji czytania oraz zainteresowania literaturą
● rozwijanie umiejętności graficznych, plastycznych i informatycznych,
● rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży, inwencji, wyobraźni i

pasji poprzez własną aktywność twórczą.

TECHNIKA I FORMA PRAC:
● Jedna osoba może zgłosić dwa memy.
● Mem graficzny powinien składać się ze zdjęcia i korespondującego z nim

komentarza tekstowego.
● Tekst powinien w sposób krótki, najlepiej humorystyczny, przekazywać przesłanie

konkursu.
● Tekst ma być czytelny i zintegrowany z obrazem, praca musi mieć postać

pojedynczego obrazka w formacie graficznym jpg.
● Prace nie mogą zawierać treści wulgarnych, ksenofobicznych i rasistowskich.
● Memy zgłoszone na konkurs muszą być wykonane osobiście przez uczestnika.

Przesłane memy będziemy na bieżąco publikować na profilu Biblioteki Publicznej w
Swoszowej na FB

● Prace można wykonywać przy pomocy dostępnych w Internecie generatorów
memów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
● W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz

ponadpodstawowych z terenu Gminy Szerzyny
● Nadesłanie pracy (wykonanego przez siebie mema) odbywa się za pośrednictwem e

maila
● Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu.
● UWAGA.

Do pracy należy dołączyć: OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
OSOBY NIELETNIEJ – załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie
internetowej http://gckicz.szerzyny.pl/ oraz FB Biblioteki

TERMIN:
● Prace należy nadsyłać na adres bibliotekaswoszowa@wp.pl w terminie do dnia

31 lipca 2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

http://gckicz.szerzyny.pl/
mailto:bibliotekaswoszowa@wp.pl


● Wręczenie nagród  nastąpi 11 sierpnia 2021 roku.
● Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
● Informacje o wynikach konkursu zamieścimy na stronie http://gckicz.szerzyny.pl/ i

profilu Biblioteki na FB

ORGANIZATOR KONKURSU:
● Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach - Biblioteka Publiczna w

Swoszowej

PRAWA AUTORSKIE:
● Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Biblioteki Publicznej w

Swoszowej i nie będą odsyłane.
● Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na

organizatora prawa autorskie, art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. nr 24 poz.
83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na
bezpłatne eksponowanie prac.

RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i
Czytelnictwa w Szerzynach

● Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
poprzez e mail: patkakaczmarczykhap@gmail.com lub listownie na adres siedziby
Administratora. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach; Szerzyny
159; 38-246 Szerzyny

● Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu graficznego
“Memy o bibliotece” na podstawie art.6 ust 1 lit. a) zgody osób, których dane dotyczą,
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadnionego interesu administratora
danych, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

● Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby w nim uczestniczyć.
● Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na stronie

internetowej Administratora oraz profilu Administratora prowadzonym na portalu
społecznościowym Facebook. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
również media.

● Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
● 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,

● Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 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.
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