
REGULAMIN KONKURSU NA MEM INTERNETOWY   

PN. „CZYTANIE MEMÓW JEST WARTE!” 

 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku, działająca  

w strukturze Domu Kultury w Ozimku.  

II. UCZESTNICY  

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas V – VIII oraz szkół 

ponadpodstawowych z terenu gminy Ozimek. W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich 

wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.  

III. CELE  

1. Popularyzacja czytelnictwa, biblioteki i książek w środowisku lokalnym.  

2. Rozwijanie twórczej aktywności młodzieży w dziedzinie sztuk wizualnych, nowych mediów  

i sztuki internetowej .  

3. Zachęcenie młodzieży do kreatywnego i dowcipnego wyrażania własnych przemyśleń  

i doświadczeń związanych z tematem konkursu.  

IV. PRZEDMIOT KONKURSU  

1. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu internetowego memu, który  

w humorystyczny i celny sposób będzie popularyzował czytanie książek lub bibliotekę jako 

miejsce ich udostępniania. Mem może również nawiązywać do konkretnych dzieł literackich  

i ich autorów. 

2. Mem zgłaszany do konkursu musi spełniać następujące warunki: 

a. praca składająca się z grafiki (obrazka) i komentującego go tekstu powinna stanowić 

spójną i czytelną całość związaną z tematem konkursu; 

b. warstwa tekstowa memu powinna być oryginalna i stworzona samodzielnie przez 

autora; dopuszczalnie jest użycie lub parafrazowanie cytatów i złotych myśli 

związanych z tematem konkursu; 

c. warstwa wizualna memu może być wykonana dowolną techniką grafiki 

komputerowej lub collage’u cyfrowego. Obrazek może również pochodzić z legalnych 

baz np. pixabay, wikimedii lub zasobów dostępnych w generatorach memów; 

d. mem nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, erotycznych, 

ksenofobicznych czy rasistowskich, propagować używek, jak również nawiązywać do 

treści politycznych oraz naruszać dóbr i praw osób trzecich; 

e. praca może być wykonana przy użyciu dostępnych w Internecie generatorów 

memów lub programów graficznych; 

f. praca powinna być stworzona w formacie jpg o maksymalnej pojemności 2M; 

g. w nazwie pliku zawierającego zgłaszany mem należy zawrzeć  nazwisko i imię autora 

oraz, w przypadku zgłaszania więcej niż jednej pracy, jej kolejny numer . 



V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace, które należy przesłać drogą mailową 

na adres organizatora. 

2. Do zgłaszanych prac należy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej przez osoby 

uprawnione karty uczestnictwa, której wzór zawiera załącznik nr 1. W przypadku osób, 

niepełnoletnich zgodę musi podpisać rodzic bądź opiekun prawny. 

3. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 

4. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów upominkowych, a wszyscy 

uczestnicy pamiątkowe dyplomy.  

VI. KRYTERIA OCENY 

Prace zostaną ocenione przez jury powołane prze organizatora zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. oryginalność koncepcji memu, 

2. spójność warstwy wizualnej (obrazowej) i tekstowej memu, 

3. zgodność z tematem konkursu, 

4. zawarcie w pracy wartości dodanej w postaci: ciekawej gry słów, skojarzenia, nawiązania czy 

oryginalnego poczucia humoru, 

5. kompletność i terminowość zgłoszenia wymaganych dokumentów. 

VII. TERMIN NADSYŁANIA PRAC  

Prace w formie elektronicznej, wykonane zgodnie z wymogami konkursu wraz ze skanem zgłoszenia 

należy przesłać na adres email: bpozimek@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2021 

roku . W temacie maila należy napisać „Zgłoszenie na konkurs na mem 2021”. Rozstrzygnięcie nastąpi 

w grudniu 2021 roku, a jego forma będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Domu Kultury w Ozimku z siedzibą przy ul. księdza 

Kałuży 4, 46-040 Ozimek tel. 774651139.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Kultury w Ozimku 

można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem 

iod@dk.ozimek.pl  

3. Dane osobowe uczestnika konkursu są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli na podstawie zgody uczestnika pełnoletniego lub 

rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika, w celu prawidłowej realizacji i 

promocji konkursu.  

4. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego ma prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Konkursu. 

6. Uczestnikowi lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika niepełnoletniego przysługuje 

prawo dostępu do podanych danych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne.  

mailto:iod@dk.ozimek.pl


7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy 

zezwalają na to przepisy prawa. 

8. Podane dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu, jednak nie dłużej niż przez  

5 lat, a następnie niszczone zgodnie z przepisami prawa.  

9. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego konkursu ma prawo 

wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych przez administratora do prezesa UODO 

(uodo.gov.pl). 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgodny na nieodpłatną publikację zgłoszonej pracy na stronie internetowej 

organizatora oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności 

Domu Kultury w Ozimku oraz MiGBP w Ozimku. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia się 

zbyt małej ilości uczestników. 


