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Regulamin akcji PROMUJACEJ CZYTELNICTWO 

„NAJDŁUŻSZA KSIĄŻKA ŚWIATA” – V. EDYCJA 
 

ORGANIZATOR 
 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Filia nr 10 ul. Podchorążych 1, 35-216 
Rzeszów, tel. (17) 8669 476, -478, e-mail: filia-10@wimbp.rzeszow.pl) oraz Studenckie Koło Naukowe 
Animatorów Kultury Literackiej Dzieci przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 
CELE AKCJI 
Celem akcji jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozbudzanie ich wyobraźni poprzez 
poznawanie literatury oraz zachęcanie do kreatywnej aktywności plastycznej. 
  
WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Akcja jest adresowana do dzieci w wieku od 5. do 10. lat. 
2. Zadaniem uczestnika Akcji jest zilustrowanie zwierzęcej postaci literackiej - bohatera wiersza lub 
opowiadania autorstwa dowolnie wybranego pisarza. Ilustrację może uzupełniać tekst stworzony 
przez dziecko. 
3. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę wykonaną indywidualnie, dowolną techniką 
plastyczną, na papierze formatu A3. 
4. Praca powinna być oryginalnym pomysłem uczestnika, nie powinna być wcześniej publikowana ani 
nagradzana.  
5. Prace nadesłane na Akcję stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane uczestnikom.  
6. Warunkiem udziału w Akcji jest przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do 
nadesłanej pracy oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenia w 
powyższych sprawach składają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci. 
7. Przystąpienie do Akcji wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Zabezpieczone prace, podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, szkoła), można składać  do 1 marca 
2019 roku, we wszystkich placówkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w 
godzinach ich otwarcia, wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu (do pobrania na stronie internetowej: www.wimbp.rzeszow.pl).                                                                                     
Brak Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości udziału w Akcji.  
2. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w  Akcji. 
3. Z prac nadesłanych przez uczestników zostanie złożona Najdłuższa Książka Świata. Składanie 
Najdłuższej Książki Świata odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. (początek o godz. 10.00), na Placu zabaw 
przy ul. Podchorążych 1 (obok Filii nr 10). Do wspólnego składania zostaną zaproszone dzieci ze szkół i 
przedszkoli,  których uczniowie najliczniej wezmą udział w Akcji.  
4. Za udział dzieci w akcji „Najdłuższa Książka Świata” szkoły i przedszkola otrzymają podziękowania, 
dzieci otrzymają okolicznościowe przypinki, kolorowe zakładki do książek i słodycze. 
5. Podczas Akcji odbędzie się spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk – pisarką, autorką książek dla 
dzieci, dziennikarką i tłumaczem. 
6. Najdłuższa Książka Świata, po zdigitalizowaniu, zostanie zaprezentowana na stronie internetowej 
Organizatora: www.wimbp.rzeszow.pl  
7.Warunki uczestniczenia w ww. imprezie określa Regulamin imprez WiMBP w Rzeszowie, dostępny 
na stronie internetowej: http://www.wimbp.rzeszow.pl/regulaminy-i-cenniki/ 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w wydarzeniu.  
2.Wszelkie pytania dotyczące Akcji zgłaszać można do Filii nr 10, na adres e-mail:  
filia-10@wimbp.rzeszow.pl lub do Pani dr hab. prof. UR Alicja Ungeheuer-Gołąb – ala.u@interia.pl  
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3. Akcja dofinansowana jest przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w Ramach Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 r. Partnerem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie. 
 
 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 („RODO”), informujemy iż: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów. 
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zorganizowania, przeprowadzenia i dokumentacji akcji 
promującej czytelnictwo „Najdłuższa Książka Świata”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
4. Dane osobowe podawane są przez uczestników Akcji dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie 
jest możliwy udział w wydarzeniu. 
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej  
z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 
7. Uczestnik Akcji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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