Maria Konopnicka
regulamin wirtualnego escape roomu
Organizator przedsięwzięcia:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. H. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
Tel. 84 638 49 39

Adresaci przedsięwzięcia:
 Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego,
tomaszowskiego i zamojskiego.
Termin:
 14 XI – 30 XI 2022 r.
Cele:
 włączenie się w obchody Roku 2022 Marii Konopnickiej.
 popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej.
Literatura:
Klasy IV-VI:
O krasnoludkach i sierotce Marysi (rozdziały)
- Podziomek spotyka sierotkę Marysię
- U królowej Tatry
Klasy VII-VIII:
O krasnoludkach i sierotce Marysi (rozdziały)
- Dobre czasy
- Koncert mistrza Sarabandy
- Sobótka

Warunki uczestnictwa:
1. Od 14 listopada na stronie Biblioteki zamieszczone będą linki do wirtualnych escape
roomów. Rozwiązanie zadań i zdobycie czterocyfrowego kodu szyfru umożliwi
wejście do pokoju i zdobycie cytatu związanego z twórczością Marii Konopnickiej.
2. Wśród uczestników, którzy prześlą cytat wraz z tytułem utworu, z którego pochodzi
na wskazany w escape roomie adres mailowy, rozlosowane zostaną trzy nagrody.
3. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
4. Udział w projekcie wiąże się z podaniem w mailu następujących danych:
Imię i nazwisko, klasa oraz nazwę Szkoły do której uczęszcza uczeń (załącznik nr 1 dla
klas IV-VI; załącznik nr 2 dla klas VII-VIII).
5. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 2 grudnia na stronie Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu
6. Nagrody dla zwycięzców będą czekały dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wyników.
(nagrody nieodebrane w tym terminie przepadają na rzecz Organizatora).
7. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dn. 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:
 Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Biblioteka Pedagogiczna
w Zamościu ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość.
 Kontakt do Inspektora Danych Osobowych – Justyna Duda : iodo@bipe.pl,
tel. 084 638 49 39 wew. 26
 Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:


możliwości wzięcia udziału w projekcie,



odebrania nagrody w projekcie,



udostępnienia informacji o zwycięzcach,



podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału
w przedsięwzięciu.

W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie
do przedsięwzięcia.
 Przysługuje
Państwu
prawo
dostępu
do
treści
danych
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Organizator będzie zbierał :

osobowych
oraz
prawo wniesienia
jak również prawo
skargi do organu

 od uczestników przedsięwzięcia (uczniów) następujące dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły
i klasę
 Imię i nazwisko, wizerunek uczestników przedsięwzięcia będą podlegały udostępnieniu
poprzez upowszechnienie na stronie internetowej i Facebook Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu bądź w inny sposób w celach prezentacji i realizacji projektu.
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania przedsięwzięcia.
W przypadku obowiązków prawnych Administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez
okres trwania tych obowiązków.
 Odbiorcą danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.
 Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego.
Postanowienia końcowe:
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia przedsięwzięcia w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 Przystąpienie uczestnika do przedsięwzięcia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
regulaminu.
 Wszelkie dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w przedsięwzięciu np. dojazdy
pokrywa uczestnik.
 Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody to 16 grudnia 2022 roku. (nagrody nieodebrane
w tym terminie przepadają na rzecz Organizatora).
 W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Wspomagania Edukacji
Tel 84 638 49 39 wew. 25

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia
Krasnoludki są na świecie
wirtualny escape room dla uczniów szkół podstawowych z klas IV - VI

Cytat:
..........................................................................................................................

.........................................................................................................................
Utwór z którego pochodzi cytat:

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

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko:...................................................................

Klasa......................................................

Szkoła .......................................................................................................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r; w związku z przystąpieniem do wirtualnego escape roomu pt:
"Krasnoludki są na świecie", wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu z siedzibą: ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość oraz
jej filie w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim. Przyjmuję do wiadomości, że
udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

….…………………………………….
data i podpis prawnego opiekuna

Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia
W krasnoludkowym świecie
wirtualny escape room dla uczniów szkół podstawowych z klas VII - VIII

Cytat:
..........................................................................................................................

.........................................................................................................................
Utwór z którego pochodzi cytat:

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

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko:...................................................................

Klasa......................................................

Szkoła .......................................................................................................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r; w związku z przystąpieniem do wirtualnego escape roomu pt:
"W krasnoludkowym świecie", wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu z siedzibą: ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
oraz jej filie w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim. Przyjmuję do wiadomości,
że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

….…………………………………….
data i podpis prawnego opiekuna

