LemStory
regulamin wirtualnego escape roomu
Organizator przedsięwzięcia:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. H. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
Tel. 84 638 49 39
Partner:
Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne „Czerwony Smok”
Patronat Honorowy:
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek
Polska Agencja Kosmiczna
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk
Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak
Patronat Medialny:
TVP 3 Lublin
Kronika Tygodnia
Katolickie Radio Zamość
Skafander
Ezamosc.pl
Lubelskie.info
Adresaci przedsięwzięcia:




uczniowie szkół podstawowych - klasy I -III powiatów biłgorajskiego,
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
uczniowie szkół podstawowych - klasy IV-VIII powiatów biłgorajskiego,
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego,
tomaszowskiego i zamojskiego.

Termin:


listopad 2021 r. – luty 2022 r.

Cele:





włączenie się w obchody Roku 2021 Stanisława Lema,
uczczenie 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema,
popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Lema wśród uczniów,
propagowanie zainteresowania literaturą science fiction.

Literatura:

1. Bajka o królu Murdasie klasy I-III.
2. Trzej elektrycerze, Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła – klasy IVVIII.
3. Powrót z gwiazd – szkoły ponadpodstawowe.

Warunki uczestnictwa:
Na stronie internetowej Biblioteki www.bipe.pl, w zakładce KONKURSY zamieszczone
są linki do czterech wirtualnych escape roomów.

1.
2.
3.
4.

Bajka o królu Murdasie – dla uczniów kl. I-III,
Stanisław Lem – dla uczniów kl. IV-VIII,
Powrót z gwiazd – dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
Return from the Stars – escape room w j. angielskim dla wszystkich chętnych.

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie wszystkich konkurencji i zdobycie czterocyfrowego
kodu otwierającego dostęp do cytatu Stanisława Lema.

1. Wśród uczestników w każdej kategorii, którzy prześlą na adres mailowy wskazany
w escape roomie kartę zgłoszenia z prawidłowym cytatem, zostaną rozlosowane
nagrody niespodzianki.
2. Lista uczniów, którzy zdobyli nagrody, zostanie opublikowana na stronie Biblioteki
(uczniowie otrzymają informacje na adres mailowy).
3. Nieprzekraczalny termin odbioru nagród to 2 tygodnie po ogłoszeniu zwycięzców
(nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz Organizatora).
Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 2016 r. informujemy, że:
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna
w Zamościu ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość, kontakt do Inspektora Danych Osobowych

- Justyna Duda: iodo@bipe.pl, tel. 084 664 38 38, zebrane dane osobowe przetwarzane będą
w celu:




możliwości wzięcia udziału w wirtualnych escape roomach
odebrania nagrody
udostępnienia informacji o zwycięzcach

podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w projekcie.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu,
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Organizator będzie zbierał następujące dane:
od uczestników konkursu (uczniów): imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę,
od opiekunów prawnych uczestników: imię i nazwisko,
Imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek uczestników konkursu, będą podlegały udostępnieniu
poprzez upowszechnienie na stronie internetowej i Facebook Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu bądź w inny sposób w celach prezentacji i realizacji przedsięwzięcia, dane
osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania projektu wirtualne
escape room LemStory.
W przypadku obowiązków prawnych Administratora, dane osobowe będą przetwarzane
przez okres trwania tych obowiązków, odbiorcą danych osobowych jest Biblioteka.
W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

