
REGULAMIN GRY 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach 

Woda cenniejsza od złota 

I. Organizator. 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach.  

 

II. Cele gry: 

− popularyzowanie postaw i zachowań proekologicznych, 

− rozwijanie odpowiedzialności za środowisko,  

− upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasobów wodnych i ich wykorzystania. 

 

III. Uczestnicy. 

Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych. 

 

IV. Termin i miejsce. 

 

Grę należy przeprowadzić w wybranym dniu/wybranych dniach, w okresie od 21 do 29 

listopada 2019 r. na terenie szkoły. Przewidywany czas rozgrywki – około 20 min.  

 

V. Zasady. 

 

1. Uczestnicy tworzą dwuosobowe drużyny.  

2. Drużyna otrzymuje kartę gry. Uczestnicy poszukują rozmieszczonych na terenie szkoły 

informacji oznaczonych logo gry i na ich podstawie udzielają odpowiedzi. 

3. Nagrody otrzymują 3 drużyny, które w najkrótszym czasie poprawnie uzupełnią kartę gry 

i zgłoszą się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela – opiekuna gry w szkole. 

4. Szczegółowe zasady zostaną zamieszczone na karcie gry. 

 

VI. Organizator: 

a) przygotowuje i przekazuje materiały niezbędne do przeprowadzenia gry, 

b) zapewnia nagrody dla 3 zwycięskich drużyn z 5 szkół, które jako pierwsze zgłoszą 

swój udział. 

 

VII. Nauczyciel – opiekun: 

a) odbiera z biblioteki materiały oraz nagrody, 

b) przeprowadza grę na terenie szkoły, 

c) przygotowuje krótkie sprawozdanie/fotorelację z przebiegu gry i przesyła je do 

4 grudnia 2019 r. na adres opracowanie@pbw.katowice.pl, wraz ze skanem zgody 

rodzica na publikację wizerunku dziecka (załącznik do niniejszego Regulaminu). 

 

VIII. Zgłoszenia. 

 

Zgłoszenia do gry przyjmowane są do 22 listopada 2019 r. (tel. 32 258 57 84 w. 44, 46; e-

mail: opracowanie@pbw.katowice.pl).  
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IX. Postanowienia końcowe: 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie oraz prawo 

przesunięcia terminu z ważnych przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani 

drogą mailową lub telefonicznie. 

 

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez nauczycieli 

opiekunów na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych do celów realizacji 

i podsumowania gry. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.).  

 

3. Dane osobowe zawarte w Załączniku do niniejszego regulaminu wykorzystane zostaną 

tylko w celu podsumowania gry. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

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 osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 

04.05.2016 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu gry Woda cenniejsza od złota 

 

 

.......................................................................   ............................................................... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)     (miejscowość, data) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

podczas realizacji gry Woda cenniejsza od złota, której organizatorem jest Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie 

zdjęć (prosimy zaznaczyć wybrane pole [   ] znakiem X - brak w danej pozycji zaznaczenia pola [   ] TAK 

lub [   ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody): 

 

[    ] TAK          [     ] NIE  -  na stronie internetowej organizatora 

[    ] TAK          [     ] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (fanpage organizatora) 

[    ] TAK          [     ] NIE – w kronice organizatora 

 

w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych organizatora. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa 

Lompy w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel. 32 258 38 38, 
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl. 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest 
Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych 
placówki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane 
zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana wyżej podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
6. Wyżej wymienione Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji związanych z niepodaniem 

danych osobowych. 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 
 

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

  (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


