
Regulamin konkursu –  "Zakamarki Ełku w ilustracji”  -  na najlepszy projekt
graficzny ilustracji  o tematyce kryminalnej .

1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania nagrody w konkursie "Najciekawszy

projekt ilustracji Zakamarków Ełku” dla autora najlepszego projektu ilustracji do książki o

tematyce kryminalnej.

2. Organizatorem konkursu jest: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 

Nasierowskiej w Ełku, zwany dalej "Organizatorem". 

3. Wymogi odnośnie składanych prac: format prac -  195×265 mm, rozdzielczość  - 300dpi,

format .jpg lub .pdf. 

4. Okładka musi nawiązywać tematycznie do konwencji kryminału.

5. Uczestnikiem może być osoba w wieku 14-25 lat.

6. Każdy uczestnik może nadesłać dowolna ilość prac.

7. Sposób złożenia: projekty należy wysyłać mailem na adres:dorosli@biblioteka.elk.pl,. W

tytule  maila  należy  wpisać  KONKURS  -  ILUSTRACJA.  Każda  praca  musi  zawierać

dodatkowo  następujące  informacje:  imię  i  nazwisko  autora,  jego  wiek  i  miejsce

zamieszkania (miejscowość), kontakt mailowy i telefoniczny. 

8. Termin nadsyłania prac upływa 24 kwietnia 2021 roku. Wszelkie zgłoszenia dokonane po

dniu 24 kwietnia nie będą rozpatrywane. 

9. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów. 

10. Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatorów. 

11. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

12. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

13.  Zwycięzca  konkursu  wyraża  jednocześnie  zgodę,  na  zamieszczenie  na  stronie

internetowej  oraz  w  mediach  społecznościowych  jego  danych  osobowych,  oraz  na

wykorzystanie  nagrodzonego  projektu  w  wydanej  przez  Organizatorów  publikacji

książkowej. 

           Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) -
"Rozporządzenie", informuję, że:

mailto:dorosli@biblioteka.elk.pl


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejska Biblioteka Publiczna im.
Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu: 87 621-80-89 lub adresem e-mail: ido@biblioteka.elk.pl
3.  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących,  narusza  przepisy
Rozporządzenia
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Konkursu.
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