
Regulamin konkursu

„Wydobyte z cienia. O niezwykłych kobietach w kilku słowach”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. J. Kruczka w Myślenicach oraz

Myślenice Itv Telewizja Internetowa - Region Południe.

2. Partnerem konkursu jest portal Biblioteka Inspiracji.

3. Sponsorem nagród w konkursie jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Cele konkursu:

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży z terenu powiatu myślenickiego historią, zachęcenie do podjęcie prób

samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji.

2. Promowanie wybitnych, niekoniecznie powszechnie znanych, kobiet.

3. Zainspirowanie dzieci i młodzieży do twórczego, kreatywnego, wartościowego, odpowiedzialnego

wykorzystywania możliwości, jakie stwarzają nowe technologie.

III. Zasady i warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego.

2. By wziąć udział w konkursie należy wykonać krótkie nagranie (trwające maksymalnie 120 sekund) i

przesłać je w formacie mp4 na adres: biblioteka.dzieci@myslenice.pl do dn. 11.04.2021 r. W tytule

maila należy wpisać: „Wydobyte z cienia”.

3. W zgłaszanym do konkursu nagraniu należy zaprezentować sylwetkę kobiety, którą Uczestnik uważa

za ważną, nietuzinkową, inspirującą, godną upamiętnienia.

4. Do wiadomości mailowej należy dołączyć skan „Zgody” podpisanej przez prawnego opiekuna

niepełnoletniego Uczestnika. Wydrukowaną zgodę można również dostarczyć do Biblioteki, do

Oddziału dla Dzieci.

5. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy nagrania, poświęcone trzem różnym kobietom.

IV. Nagrody

1. Fragmenty wybranych nagrań stanowić będą część filmu o niezwykłych kobietach, który zostanie



opublikowany na stronach Organizatorów.

2. Dodatkowo Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

3. Pulę nagród w konkursie stanowi 5 egzemplarzy książek Anny Dziewit-Meller „Damy, dziewuchy,

dziewczyny. Historia w spódnicy”, ufundowanych przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak oraz upominki

od Organizatorów.

3. Laureatów wyłoni jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatorów.

4. Jury zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody, jak również

do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu.

5. O przyznaniu nagrody Laureaci zostaną powiadomieni mailowo. Dodatkowo wyniki konkursu zostaną

zamieszczone na stronach internetowych Organizatorów do dn. 20.04.2021 r.

6. Odbiór nagród odbywać się będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. J. Kruczka w Myślenicach (ul.

A. Mickiewicza 17) w godzinach jej pracy, od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

7. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

V. Przepisy końcowe

1. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne publikowanie nagrania lub jego fragmentów na

stronach i w mediach społecznościowych Organizatorów oraz promowanie go przez Partnera i Sponsora

konkursu – każdorazowo z podaniem imienia i nazwiska twórcy.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany podanych terminów konkursu.

3. W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy (biblioteka.dzieci@myslenice.pl).

4. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora

danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na

potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i

rozdawania nagród), zgodnie z rozporządzeniem 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)


