
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”.

Organizator konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi.

Cele konkursu:
● rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
● pobudzenie aktywności twórczej.

Zasady uczestnictwa:
1. Czas trwania Konkursu: od 01.07.2021 do 27.08.2021 r.
2. Termin ogłoszenia wyników konkursu 31 sierpnia 2021 r.
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli.

Kategorie wiekowe:
 dzieci do lat 13
 młodzież 13 - 18 lat
 dorośli powyżej 18 lat

4. Prace  należy  składać  w  formie  wiadomości  przesłanej  pocztą  e-mail  na  adres
gdp@biblioteka.wielowies.pl.

5. W przypadku uczestników niepełnoletnich konieczne jest złożenie zgody rodzica lub
opiekuna prawnego (Załącznik nr 1) na udział  dziecka w konkursie.  Zgody należy
złożyć  osobiście  w  GBP  Wielowieś,  ul.  Główna  1  lub  przesłać  wypełniony  skan
załącznika drogą mailową: gbp@biblioteka.wielowies.pl.

6. Praca fotograficzna powinna być wykonana własnoręcznie przez uczestnika konkursu.
7. Tematyka  pracy  powinna  być  spójna  i  nawiązywać  do  hasła  konkursu,  czyli

„WAKACJE Z  KSIĄŻKĄ”.  Należy  pokazać,  gdzie,  w jakiej  sytuacji  itp.  czytasz
książki  (papierowe)  będąc  na  wakacjach  czy  urlopie  (również  w  miejscu
zamieszkania).  Oceniane  będą:  kreatywność,  nieszablonowe  podejście  do  tematu,
walory  artystyczne  oraz  estetyka  wykonania.  Ważne,  by  zdjęcie  przedstawiało
książkę.

8. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
9. Pracę konkursową należy podpisać podając: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu

autora pracy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich numer telefonu rodzica lub
opiekuna prawnego.

10. Jeżeli  na  fotografiach  konkursowych  znajduje  się  wizerunek  osoby,  uczestnik
przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia osoby znajdującej
się  na fotografii,  że  wyraziła  zgodę na nieodpłatną publikację  i  rozpowszechnianie
swojego  wizerunku.  Oświadczenie  należy  złożyć  osobiście  w GBP Wielowieś,  ul.
Główna  1  lub  przesłać  wypełniony  skan  załącznika  drogą  mailową:
gbp@biblioteka.wielowies.pl.  Wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  2 do
Regulaminu.

11. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z:
a) przekazaniem  praw  autorskich  do  pracy  konkursowej  na  Organizatora.

(Załącznik nr 3 do Regulaminu), 



b) zgodą na jej publiczne udostępnianie na stronie internetowej Organizatora, portalu
społecznościowym Facebook – na profilu Organizatora i  tablicach ściennych w
budynku GBP w Wielowsi,

c) zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika  konkursu,  wyrażoną
poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. zgłoszenie się do konkursu poprzez
przesłanie  pracy  konkursowej  i  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  w
materiałach informacyjnych Organizatora.

12. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
13. Autorzy  zwycięskich  prac  zostaną  poinformowani  telefonicznie  lub  mailowo  oraz

otrzymają nagrody rzeczowe.
14. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  publikacji  danych  Uczestników  konkursu  w

zakresie:  imię,  nazwisko,  wiek,  wraz  z  wykonanymi  pracami  konkursowymi,  na
stronie internetowej GBP w Wielowsi oraz na portalu społecznościowym Facebook
(Fanpage GBP w Wielowsi).

15. Uczestnik,  a  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  rodzic/opiekun  prawny  uczestnika
akceptując  zapisy  niniejszego  regulaminu,  wyraża  zgodę  na  publikację  danych
osobowych  w  zakresie  podanym  wyżej,  na  stronie  internetowej  /  portalu
społecznościowym.

16. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
17. Zgłoszenie  się  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  podpisaniem  oświadczenia  o

zapoznaniu się i akceptacją regulaminu konkursu (Załącznik nr 4).
18. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  prawnej  za  ewentualne  naruszenie  praw

autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
19. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.
20. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści

Regulaminu Konkursu. Pytania należy kierować:
21. telefonicznie pod numer telefonu 32 237 83 55, lub pisemnie na adres: 

gbp@biblioteka.wielowies.pl.

Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.



Informacja dotycząca zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników
konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
(zwanej dalej RODO) informujemy że: 
1. Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Wielowsi,

ul. Główna1, 44-187 Wielowieś, tel. (32) 237 83 55, e-mail: gbp@biblioteka.wielowies.pl dalej:
Administrator;

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych:  iod@biblioteka.wielowies.pl  lub  listownie  na  adres
siedziby Administratora, z dopiskiem „IOD”;

3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby organizacji konkursu, oraz wyłonienia laureatów
konkursu  na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych,  tj. art.6 ust. 1 lit. a RODO,
wyrażonej  poprzez  wyraźne  działanie  potwierdzające,  tj.  zgłoszenie  się  do  konkursu,  co  jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

4. Dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  odbiorcom takim jak:  podmioty  odpowiedzialne  za
prowadzenie i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora
w  mediach  społecznościowych.  Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  również  podmioty
świadczące usługi hostingowe, doradcze, prawnicze,  oraz podmioty i instytucje, których dostęp do
danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania)

5. Administrator  nie  będzie  przekazywał  danych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej, przy czym wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania
publikowanych danych, w związku z umieszczeniem ich na portalu społecznościowym Facebook,
może  wiązać  się  z  lokalizacją  serwera  danych  poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym
(regulamin  i  zasady  korzystania  z  portalu  Facebook  -
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation ) 

6. 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;

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz
ograniczenia przetwarzania ;

8. Posiada Pani/Pan   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku kiedy  uzna  Pani/Pan,  że  dane  przetwarzane  są  niezgodnie  z  prawem  (na  adres:
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.);

9. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do udokumentowania przebiegu konkursu,  oraz
działań kulturalnych przez GBP w Wielowsi  

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do
wzięcia udziału w konkursie. 

Załączniki:

1. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego w przypadku udziału w konkursie osoby niepełnoletniej 
2. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
3. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw 

majątkowych do przesłanych fotografii.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacją

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

