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REGULAMIN KONKURSU ONLINE
„ROZPRAWIAMY SIĘ Z LEGENDAMI”

Organizator
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla
powiatu pleszewskiego.
Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Biblioteczne podróże w czasie” dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Cel konkursu
 Promocja czytelnictwa;
 Poszerzenie kompetencji czytelniczych;
 Zwiększenie wiedzy na temat legend z terenu powiatu pleszewskiego;
 Propagowanie treści rozwijających poczucie przynależności do regionu;
 rozwijanie postawy patriotycznej związanej z tożsamością kultury regionalnej;
 rozwijanie umiejętności korzystania z aplikacji internetowych w celach edukacyjnych.
Warunki uczestnictwa
 W konkursie mogą wziąć udział dzieci od 9 do 12 roku życia.
 Warunkiem przystąpienia do konkursu dostarczenie do biblioteki zgody na udział w konkursie
podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1). Bibliotekarz przekazuje wówczas
uczestnikowi indywidualny login i hasła do platformy learningapps.com.
 Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
Przebieg konkursu
 Konkurs trwa od 29 czerwca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r.
 Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań na platformie learningapps.com związanymi z legendami
powiatu pleszewskiego. Zadania będą miały formę interaktywną; uczestnicy będą musieli m.in.
odpowiadać na pytania zamknięte, przypisywać hasła do określonej kategorii, wskazywać
chronologię zdarzeń oraz szukać ukrytych słów.
 W każdy poniedziałek na platformie learningapps.com zamieszczone zostanie nowe zadanie
związane z inną legendą dotyczącą powiatu pleszewskiego.
 Uczestnik może rozwiązywać zadania do 17 sierpnia 2020 r. do godziny 24:00. Zadania rozwiązane w
późniejszym terminie, nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 Za jedno zadanie uznaje się aplikację z nazwą legendy.
 Zadaniem uczestnika, po zalogowaniu się na platformę loginem i hasłem otrzymanym w Bibliotece,
jest poprawne wykonanie zadania. Za poprawne wykonanie zadania rozumie się uruchomienie
aplikacji z nazwą legendy i wykonanie wszystkich zadań (na monitorze pojawi się informacja o
poprawnym wykonaniu zadania).
 Zadanie nie zostanie uznane za wykonane, gdy pojawi się informacja o przegranej, niektóre elementy
będą świeciły się na czerwono lub zadanie nie zostanie wysłane do sprawdzenia (przycisk w dolnym
prawym rogu ekranu).
 Uczestnik może podejść do rozwiązania zadania kilkukrotnie.
 Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za brak odpowiedzi lub
rozwiązanie nieprawidłowe uczestnik nie otrzymuje punktu.
 Uczestnicy z największą ilością punktów otrzymają nagrody rzeczowe.
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Ze zwycięzcami konkursu Biblioteka skontaktuje się poprzez informację na platformie
learningapps.org lub/i telefon do rodzica/opiekuna prawnego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 sierpnia 2020 r.

Postanowienia końcowe
 Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym
Regulaminem przez uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego.
Informacje o ochronie danych osobowych w bibliotece












Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Pleszewie z siedzibą ul. Kolejowa 1 , 63-300 Pleszew, tel: 62 7428358, email:
biblioteka@pleszew.pl.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia w celu
organizacji konkursu oraz w celu działalności informacyjno-promocyjnej biblioteki;
Podstawą przetwarzania danych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest wyraźna zgoda
zgłaszającego na uczestnictwo w w/w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
Podanie danych jest niezbędne do uczestniczenia w konkursu, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest uczestnictwo w zajęciach;
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane
przez okres czasu niezbędny do organizacji wydarzenia i jego promocji.
Uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: ochrony danych osobowych, informacji
o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego
odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu
przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych
(iod.bibliotekepleszew@wp.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w
wyniku naruszenia przepisów RODO, prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania
stosownego żądania na adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie
brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

Dodatkowych informacji ze strony Organizatora udziela Paulina Marciniak pod nr tel. 62 74-28-358 wew. 15,
e-mail: dzieciecy@biblioteka.pleszew.pl
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