ORGANIZATOR :

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego
w Tomaszowie Lubelskim
Cel konkursy:
- poszerzenie wiadomości i zainteresowanie dzieci, młodzież i dorosłych w środowiskach, których
mieszkają życiem: zwierząt domowych, zwierząt dzikich , owadów, ptaków, gadów.
- poszerzanie wiadomości i rozwijanie uzdolnień na temat technik informatycznych;

Uczestnicy :
Dzieci, młodzież i dorośli - mieszkańcy miasta Tomaszów Lubelski i powiatu
tomaszowskiego
Założenia organizacyjne:
1.Prezentacja multimedialna może być opracowana w dowolnym programie np. OPEN OFFICE,
POWER POINT lub innym. Mile widziane filmiki !
2.Termin wysyłania prac – do 29 maja 2020 r.
3.Prace należy wysłać e-mailem elzbieta.dziuba@buziaczek.pl
Każda ze zgłoszonych prac powinna być podpisana: imieniem i nazwiskiem ,wiekiem, miejscem
zamieszkania.
Wraz z pracą należy wysłać wypełniony załącznik nr 1
Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja.
Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej: mbp.tomaszow-lubelski.com.pl

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na publikację na stronie internetowej Organizatora
pod adresem http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Konkursu
Multimedialna opowieść o mojej miejscowości

Imię i nazwisko osoby ,która wykonała pracę
……………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………

Szkoła …………………………………………………………………..

Rok urodzenia ……………………………………………………………………………..

Klasa ……………………………………………………….

Imię i nazwisko , telefon kontaktowy w sprawie konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celu Organizacji i
promocji przez Miejską Bibliotekę Publiczną im Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim XII
POWIATOWEGO KONKURSU MULTIMEDIALNA OPOWIEŚĆ O MOJEJ MIEJSCOWOŚCI, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż
dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany
o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do
cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane;
prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

……………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna prawnego ( dla osoby niepełnoletniej)
imię i nazwisko osoby pełnoletniej ,która wykonała pracę

Miejscowość ,data ………………………………

