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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora WBP-KK nr 21/2021 z 06.09.2021 r. 

 

Regulamin konkursu „FILIADA” 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1) Organizatorem konkursu „FILIADA”, zwanego dalej „Filiadą” jest Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, zwana dalej „Organizatorem”. 

2) Fundatorem nagród jest Organizator, tj. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica 

Kopernikańska w Toruniu, zwana też dalej „Fundatorem Nagród”. 

3) Przedmiotem konkursu są zadania, wykonywane w wybranych filiach bibliotecznych 

Organizatora, zwanych dalej „Filiami”. Wykaz Filii stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. Każde z zadań dotyczy wybranego opowiadania ze zbioru „Bajki robotów”, 

autorstwa Stanisława Lema. 

4) Za cel Filiady Organizator stawia sobie w szczególności promocję twórczości Stanisława 

Lema oraz popularyzację czytelnictwa. 

§ 2 Cele Filiady 
 
Głównym celem  Filiady jest promocja wśród dzieci i młodzieży twórczości Stanisława Lema, 

a także czytelnictwa oraz rozwijanie wyobraźni twórczej. Do istotnych celów Filiady należy 

także: 

 rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych dzieci i młodzieży; 

 pogłębianie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży; 

 popularyzowani różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, rzeźbiarskich; 

 zachęcanie uczniów do podejmowania zadań wykraczających poza kanon obowiązkowej 

nauki; 

 promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego. 

§ 3 Zasady uczestnictwa 
 

1) Filiada skierowana jest do dzieci w wieku 10-15 lat.  
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2) Każdy uczestnik powinien mieć zgodę swojego opiekuna prawnego ze względu na to, iż 

Filiada przeznaczona jest dla osób niepełnoletnich. 

3) Filiada ma zasięg regionalny, jest przeznaczona dla mieszkańców województwa kujawsko-

pomorskiego. 

4)  W celu wzięcia udziału w Filiadzie należy w dowolnej Filii pobrać w kartę do gry w postaci 

obiegówki, jednocześnie zostawiając oświadczenie, w którym Opiekun wyraża zgodę na 

udział dziecka w Filiadzie oraz wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych 

do pracy konkursowej. Na obiegówce będą wyszczególnione Filie biorące udział w grze oraz 

miejsca przeznaczone na punkty oraz na pieczątki. Każdy uczestnik może posiadać jedną 

obiegówkę. 

5) Obiegówkę można odebrać w następujących Filiach: 

 Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, Toruń 

 Filia nr 2, ul. Kościuszki 47, Toruń 

 Filia nr 4, ul. Poznańska 52, Toruń 

 Filia nr 5, ul. Lubicka 45 C, Toruń 

 Filia nr 6, ul. Lelewela 3, Toruń 

 Filia nr 7, ul. Okólna169, Toruń 

 Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41, Toruń 

 Filia nr 12, ul. Fałata 35, Toruń 

 Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35, Toruń 

 Filia nr 16, ul. Raszei 1, Toruń. 

6)  Uczestnik zgłasza się do poszczególnych Filii z obiegówką i wykonuje zadania, związane z 

wybranym opowiadaniem ze zbioru „Bajki robotów”. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi 

bibliotekarz wypełnia kartę do gry zaświadczającą o prawidłowym wykonaniu zadania 

przypisanego do danej Filii. Poświadczenie wykonania zadań odbywa się za pomocą 

specjalnej pieczątki. Decyzje bibliotekarza są ostateczne. 

7)  Uczestnik może na każdym etapie trwania konkursu, tj. w dowolnym momencie i w 

dowolnej Filii rozpocząć i zakończyć swój udział w z Filiadzie. 

8)  Karta do gry oraz Oświadczenie będą także dostępne w Filiach oraz na stronie: 

www.ksiaznica.torun.pl.   

9) Praca plastyczna będzie dodatkowym zadaniem, za które można uzyskać dodatkowe punkty. 

http://www.ksiaznica.torun.pl/
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10) Praca plastyczna może mieć tylko jednego autora; w Filiadzie nie mogą brać udziału 

prace zbiorowe. 

11) Prace plastyczne wykonane na Filiadę konkurs muszą być pracami samodzielnymi i 

oryginalnymi. Nie powinny też być pracami prezentowanymi na innych konkursach 

plastycznych. 

12) Prace zgłoszone do Filiady nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy do Filiady 

oznacza nieodpłatne i nieograniczone w czasie przekazanie na rzecz Organizatora 

majątkowych praw autorskich do nich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, Organizator Filady ma prawo 

do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych poprzez wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzania prac do obrotu i 

rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Powyższe 

odnosi się za równo co całości jak i do części danej pracy konkursowej. 

13) Niniejszy regulamin konkursu i terminarz są dostępne na stronie Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (www.ksiaznica.torun.pl). 

14) Zgłoszenie udziału w Filiadzie na zasadach określonych powyżej jest równoznaczne z 

akceptacją przez Uczestnika zasad Filiady określonych w niniejszym regulaminie.  

15) Szczegółowe pytania w sprawie Filiady należy kierować na adres mailowy: 

filiada@ksiaznica.torun.pl. 

§ 4 Terminarz 
 
1) Termin trwania Filiady: od 13 września 2021 roku do 9 października 2021 roku. 

2) Karty gry przyniesione po terminie nie będą rozpatrywane. 

3) Odpowiedzi na pytania będą oceniane na bieżąco, przez pracownika danej Filii, a jego 

decyzja  będzie ostateczna i niezaskarżalna. 

  

http://www.ksiaznica.torun.pl/
mailto:filiada@ksiaznica.torun.pl
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§ 5 Nagrody 
 

1) Uczestnik oddając kartę gry w wybranej Filii kończy swój udział w Filiadzie i odbiera 

drobny upominek. 

2)  Przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Organizator zastrzega sobie możliwość 

przyznania dodatkowych wyróżnień. 

3) Jury będzie oceniać prace plastyczne, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

• jasność przekazu wizualnego, 

• pomysłowość i kreatywność, 

• estetykę wykonania, 

• materiały użyte do wykonania (surowce wtórne) 

4) Oceny prac plastycznych dokona jury powołane przez organizatora, o podziale nagród 

zadecyduje jury. 

5) Wyniki Filiady zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora konkursu w dniu 18 

października 2021 roku o godz. 12.00. 

6) Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie powiadomione zostaną telefonicznie lub 

drogą mailową.  

7 )Wernisaż prac plastycznych laureatów konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie 

się w dniu 23 października 2021 roku o godz. 12.00 podczas finału (lub: przesłane pocztą w 

razie obostrzeń epidemiologicznych). 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 
 

1) Dane osobowe osób uczestniczących w Filiadzie będą przetwarzane przez Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w celach związanych z jej 

przeprowadzeniem, identyfikacją uczestników oraz wyłonieniem zwycięzców konkursu i 

wręczeniem nagród.  

2) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jest dobrowolne, jednakże 

odmowa ich złożenia skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Fiiadzie.  

3) Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych stanowią załączniki do 

niniejszego Regulaminu.  
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§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Filiady a także do zmiany 

jej terminu. 

Zmiana terminów ogłoszenia wyników Filiady i wernisażu prac plastycznych nie wymaga 

zmiany niniejszego regulaminu. 

2) W sprawach spornych i w przypadku wątpliwości, ostateczne decyzje i interpretacja 

niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

3) Więcej informacji pod numerem telefonu: 56 622 66 42 wew.150 lub 123. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Filiada” 

Wykaz Filii 
 

 Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, Toruń 

 Filia nr 2, ul. Kościuszki 47, Toruń 

 Filia nr 4, ul. Poznańska 52, Toruń 

 Filia nr 5, ul. Lubicka 45C, Toruń 

 Filia nr 6, ul. Lelewela 3, Toruń 

 Filia nr 7, ul. Okólna169, Toruń 

 Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41, Toruń 

 Filia nr 12, ul. Fałata 35, Toruń 

 Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35, Toruń 

 Filia nr 16, ul. Raszei 1, Toruń 

  



Strona 7 z 8 
 

Załącznik  nr 2 do Regulaminu konkursu „Filiada” 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Dane osobowe uczestników konkursu „FILIADA” oraz rodzica/rodziców lub 
opiekuna/opiekunów prawnych udzielających zgody i podpisujących formularz 
zgłoszeniowy i oświadczenia będą przetwarzane przez Administratora Danych 
Osobowych - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu ul. 
Słowackiego 8, NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; tel. 566226642; fax 566225713; 
e-mail sekretariat@ksiaznica.torun.pl. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8  
tel. 56 6226642 wew. 142, e-mail iod@ksiaznica.torun.pl. 

3. Uzyskane dane (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) uczestnika będą 
przetwarzane w celu: 

a. identyfikacji uczestników konkursu; 
b. umożliwienia kontaktu z laureatami konkursu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 
1 litera a) RODO). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uczestnika 
skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

6. Dane będą przetwarzane do czasu wyłonienia laureatów i przedawnienia ewentualnych 
roszczeń cywilnoprawnych. 

7. Do danych osobowych rodzicom, opiekunom prawnym osób niepełnoletnich, których 
dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane nie będą profilowane. 

  

mailto:sekretariat@ksiaznica.torun.pl
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Załącznik  nr 3 do Regulaminu konkursu „Filiada” 

 
………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

……………, dnia …………….. 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

…………………………………….…………………………………………………………… 

w konkursie „FILIADA” organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę 

Kopernikańską w Toruniu: 

 

Imię i nazwisko dziecka.…….….……………………………………………………………………………………………… 

Wiek dziecka …………………… 

Tytuł pracy konkursowej ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ulica ………………………………………  kod pocztowy …… ………   miejscowość .……………………… 

Telefon: ……………………………………… e-mail: …………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu FILIADY i w pełni ją akceptuję. 

Oświadczam, że praca zgłoszona do FILIADY jest wyłącznie autorstwa dziecka i wyrażam 

zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie przekazanie na rzecz organizatora FILIADY 

majątkowych praw autorskich do pracy, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, organizator FILIADY ma 

prawo do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych poprzez wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzania prac do obrotu 

i rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Powyższe 

odnosi się za równo co całości jak i do części danej pracy konkursowej. 

 

…………………………………………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

[  ] Wyrażam zgodę  [  ] Nie wyrażam zgody - na przetwarzanie moich i mojego dziecka 

danych (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail)  przez WBP – KK w związku z udziałem w 

konkursie „FILIADA” 

 
…………………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

Uwaga - zaznaczenie pola wyboru [X] obowiązkowe. 


