Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
na tekst lub filmik promujący współczesną książkę dla młodzieży
pt. „Link do literatury”
Organizatorem konkursu „Link do literatury” jest grupa Młodzieżowej Dywersji
Literackiej, działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Grzegorza z Sanoka
w Sanoku.
Konkurs odbywa się w ramach projektu “Link do literatury - młodzieżowa dywersja literacka”,
dofinansowanego z Programu Partnerstwo dla Książki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 13 - 19 lat.

1. Cel konkursu:
- Promowanie interesujących książek młodzieżowych, z wykorzystaniem współczesnych
środków przekazu i nowych mediów. Przez określenie “książka młodzieżowa” rozumiemy
różnego rodzaju literaturę, po którą mogą sięgać młodzi ludzie; nie zawężamy kategorii
konkursowych do lektur edukacyjnych ani skierowanych wyłącznie do młodzieży.
- Zachęcenie uczestników do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
- Stworzenie platformy wymiany informacji o współczesnej literaturze młodzieżowej.
- Szerzenie kreatywnego podejścia do promocji czytelnictwa.

2. Temat konkursu:
Konkurs poświęcony jest współczesnej literaturze młodzieżowej. Jako “książkę
młodzieżową” rozumiemy wszelkie współczesne lektury, które mogą zaciekawić młodych
odbiorców. Zadaniem uczestników jest przedstawienie wybranej książki, w jednej z dwóch
kategorii konkursowych:
a) Opis książki w stylistyce wpisu na bloga, kierowanego do rówieśników.
b) Krótki film pokazujący rówieśnikom wybraną książkę, a’la vlog.

3. Priorytety przy ocenie prac nadesłanych na konkurs
Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, w którego skład wejdą przedstawiciele
grupy Młodzieżowej Dywersji Literackiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.
Ocena będzie odbywać się z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
1.
-

Kategoria pisemna
poprawność językowa tekstu

-

kreatywność formy
przystępność tekstu dla czytelnika

2. Kategoria filmowa
- poprawność językowa tekstu mówionego
- kreatywność w podejściu do tematu przedstawienia książki
- zastosowanie zasad tworzenia materiału filmowego

4.

Terminy i sposób nadsyłania prac

Prace na obie kategorie konkursowe należy przesyłać do 20 sierpnia 2018 roku. Osoby
niepełnoletnie, biorące udział w konkursie proszone są o dołączenie zgody rodziców lub
opiekunów prawnych na udział.

Prace należy nadsyłać jedynie w formie mailowej - jako załącznik do
maila, na adres mdlsanok@gmail.com
. W tytule maila należy wpisać
“Link do Literatury”_imię_nazwisko_kategorię (tekst / film), np. “Link do
Literatury”_Jan_Nepomucen_film,
lub “Link do Literatury”_Dorota_Oz_książka.
Do maila należy załączyć skan lub zdjęcie podpisanych załączników nr 1
i nr 2 (załączone poniżej).
5.

Nagrody w konkursie „Link do literatury”

Laureaci konkursu (3 pierwsze miejsca w każdej kategorii) dostaną nagrody rzeczowe.
Ponadto:
- wybrane cytaty z polecanych przez nich książek zostaną wykorzystane jako nadruki
na koszulkach i torbach, które dostaną laureaci konkursu
- laureaci konkursu zostaną zaproszeni na wyjazd na Międzynarodowe Targi Książki
do Krakowa z grupą Młodzieżowej Dywersji Literackiej w październiku 2018 r.
* Międzynarodowe Targi Książki Krakowie odbywają się w dniach 25 - 28 października.
Wyjazd do Krakowa będzie trwał jeden dzień i dokładny termin zostanie podany po
ogłoszeniu wyników konkursu. Wyjazd dla laureatów zostanie zorganizowany z Sanoka.
Dojazd do miejsca zbiórki (Sanok) uczestnik pokrywa na swój koszt. Istnieje też możliwość
dojechania bezpośrednio do Krakowa. Podczas wyjazdu, oprócz zwiedzania
Międzynarodowych Targów Książki laureaci odwiedzą też inne miejsca związane z kulturą i
literaturą, oraz wezmą udział w wybranym wydarzeniu kulturalnym.

6.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca sierpnia 2018 roku. Wyniki zostaną opublikowane na
stronie biblioteka.sanok.pl oraz na portalach Młodzieżowej Dywersji Literackiej.

7.
Wymagane zgody na udział w projekcie i przetwarzanie danych
osobowych.
Uczestnicy konkursu zobowiązują się do zapoznania z treścią Oświadczenia o
zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku (załącznik 2) oraz Zgody na
udział w konkursie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) 
i
podpisanie wspomnianych dokumentów.
W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie
prawni.
Podpisane i przeskanowane (lub sfotografowane w dobrej jakości) zgody prosimy
przesłać na podany wyżej adres mailowy w jednej wiadomości z pracą konkursową.

Załącznik nr 1. do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu “Link do Literatury”
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE „LINK DO LITERATURY”
………………………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka
………………………………………………………………………….
telefon kontaktowy do rodzica/prawnego opiekuna
………………………………………………………………………….
kontakt mailowy do rodzica/prawnego opiekuna
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ....................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w Ogólnopolskim Konkursie „Link do Literatury”
II.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora warsztatów danych osobowych
mojego dziecka (imienia, nazwiska, tel., mail) w celach wynikających z organizacji
zajęć 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, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.
III. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.
2.
3.

4.

5.

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku,
ul. Lenartowicza 2.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu pt.”Link do
Literatury”, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
Dane osobowe będą przechowywane do końca projektu „Link do Literatury –
młodzieżowa dywersja literacka”, tj. do końca listopada 2018 roku. Przesłane na
konkurs prace zostaną na stałe opublikowane na portalu internetowym.
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie
danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

........................................
Miejscowość i data

...........................................................
Podpisy rodzica (opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2. do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu “Link do literatury”
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, ul.
Lenartowicza 2 – Oddział: Biuro Wystaw Artystycznych, Pracownia Edukacji Artystycznej, ul.
Rynek 14, Sanok.
2. Z inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku można skontaktować
się poprzez email: inspektor-odo@wp.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w celach promocyjnych
zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (art. 6 ust. 1 pkt a).
4. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celach promocyjnych do czasu
wycofania zgody. W tym przypadku administrator danych dołoży wszelkich starań w celu
usunięcia lub anonimizacji danych osoby której dane dotyczą.
5. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Zezwolenie przez Panią/Pana na publikację wizerunku dziecka jest dobrowolne.
Zapoznawszy się z powyższym:
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku (w tym rozpowszechnianie-fotografii,
zapisów wideo) na obrót egzemplarzami na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie
wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami oraz publikowanie poprzez
rozpowszechnianie wizerunku w :
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie, portalach informacyjnych;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
d) użycia materiału filmowego z wizerunkiem dziecka podczas prezentacji publicznych i innego typu
formach prezentacji konkursowych.

mojego syna/córki ……………………….……………………………………………..…………..,
zarejestrowanego podczas wydarzeń związanych z udziałem w konkursie
LINK DO LITERATURY
2. Niniejsza zgoda ważna jest do odwołania i nie wymaga konieczności każdorazowego zatwierdzania
zdjęcia/nagrania przed jego publikacją.
3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.

..................................................................
miejscowość i data

………………………………………………….
podpisy rodzica (opiekuna prawnego)

