
REGULAMIN KONKURSU - „KAŻDY MA SWÓJ EVEREST” 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W DZIELNICY  
PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY  

BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 2 UL. MEISSNERA 5 
 

§ 1. 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Meissnera 5, Biblioteka dla 

Dzieci i Młodzieży nr. 2, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2.  

TERMIN  KONKURSU I DATA OGŁOSZENIA WYNIKÓW  

1. Konkurs trwa od 1 do 30 września 2022 r.  

2. Rozwiązanie konkursu odbędzie się 17 października 2022 r. w Bibliotece dla Dzieci i 

Młodzieży nr 2. 

 

§ 3.  

CELE 

1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych 

dzieci. 

2. Promocja czytelnictwa. 

3. Propagowanie wiedzy o Wandzie Rutkiewicz  i himalaizmie z okazji ogłoszenia przez Sejm 

RP roku 2022 rokiem Wandy Rutkiewicz w 30. rocznicę Jej zaginięcia. 

4. Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego. 

 

§ 4.  

ADRESACI KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 7 -15 lat. 

 

§ 5.  

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem może być osoba w wieku 7-15 lat. zarejestrowana jako czytelnik Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe. 

2. Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę. 



3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani 

nieprzedstawianymi na innych konkursach. W każdą środę września (7-14-21-28) w godzinach 

16.00-18.30 w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 2 będzie udostępniona przestrzeń i 

materiały do wykonania pracy konkursowej.  

4. Wymogi formalne: 

• Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy na temat: Każdy ma swój Everest. 

• Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe: 7-10 lat i 11-15 lat. 

• Technika: rysunkowa (kredki, flamastry, ołówek) lub malarska (farby)  

• Format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3. 

• Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, 

numer karty bibliotecznej – dane piszemy drukowanymi literami). 

• Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 30 września 2022 r., na adres: Biblioteka 

dla Dzieci i Młodzieży ul. Meissnera 5. 

 

§ 6.  

 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji 

Konkursowej. Spośród poprawnych odpowiedzi, zostanie wyłonionych sześcioro zwycięzców 

konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia dodatkowych wyróżnień lub nagród 

specjalnych. 

3. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17 października 2022 r. w Bibliotece dla 

Dzieci i Młodzieży nr 2. Informacje o zwycięzcach (numer karty bibliotecznej) zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz profilu facebookowym „Biblioteka na 

Meissnera”.  

 

§ 7. 

DANE OSOBOWE UCZETNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu prawdziwych swoich 

danych osobowych tj.: imienia, nazwiska i numeru karty bibliotecznej.  

2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na 

zastosowanie się do niniejszego regulaminu oraz akceptują zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. 
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z 

wydaniem nagrody. 
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 



Na podstawie art. 13 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), dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu „Każdy ma swój Everest” jest 
Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe, ul. Meissnera 5, 03-982 
Warszawa. Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych: tel.: 22 671 04 51 oraz e-
mail: dyrekcja@ bppragapd.pl. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się 
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem skrzynki e-mail 
iodo@bppragapd.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe (tj. imię, nazwisko, numer 
karty bibliotecznej w celu realizacji konkursu „Każdy ma swój Everest” na podstawie udzielonej 
zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów wynikających z art. 28 RODO 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Biblioteka Publiczna 
im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu lub wycofania zgody. 
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 
i. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą 

osobę, 
ii. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f. ze względu na fakt, iż przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda (art. 
6 lit. a), nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Prawo to dotyczy przetwarzania w oparciu o art. 6 lit. e i f. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, nie 

podanie danych będzie skutkować brakiem realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
11. Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 



§ 8. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

6. Regulamin jest dostępny na stronie Biblioteki,  profilu facebookowym „Biblioteka na 

Meissnera” oraz do wglądu w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 2. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą 

tego wymagały okoliczności obiektywne. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 

prawa do nagrody. 

9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 30 dni od ogłoszenia 

wyników nagroda przepada. 

10. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

Informacje o Konkursie: tel.: /22/ 671 88 48, e-mail: bd2@bppragapd.pl 
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