
Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Wakacje z książką” - pokaż jak i gdzie czytasz podczas wakacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wakacje z książką” - pokażcie jak i gdzie
czytacie  podczas  wakacji,  zwanego  dalej  „Konkursem”  jest  Gminna  Biblioteka
Publiczna w Mielniku z siedzibą przy ul.Zaszkolnej 1, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem  Konkursu  jest  promowanie  czytelnictwa  oraz  rozwijanie  kreatywności  
i  zdolności  artystycznych  oraz  promocja  działalności  Biblioteki  w  środowisku
lokalnym.

3. Konkurs  polega  na  wykonaniu  ciekawej  fotografii  z  wakacji,  na  której  będzie
widoczna  książka/książki  lub  audiobooki  wypożyczone  w  Gminnej  Bibliotece
Publicznej  w  Mielniku  –  fotografia  przedstawiająca  jak  i  gdzie  czytamy  podczas
wakacji.

4. Nagrodzone  prace  zostaną  opublikowane  w  kanałach  komunikacji  Biblioteki,  
a  w  szczególności  na  stronie  internetowej  www.biblioteka.mielnik.com.pl 
i Facebooku Biblioteki oraz po wydrukowaniu zawieszone na wystawie w siedzibie
Biblioteki.

5. Osoby zatrudnione w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mielniku oraz ich rodziny są
wyłączone z udziału w Konkursie.

PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Mielniku bez względu na wiek.

4. Fotografie  w  formie  elektronicznej,  w  formacie  JPG,  należy  nadsyłać  na  adres
mailowy:  biblioteka@mielnik.com.pl,  wpisując  w  tytule  wiadomości:  Konkursu
Fotograficznego „Wakacje z książką” terminie od 27.07.2020r.do 05.09.2020r.

5. Zdjęcia  przesyłamy  wraz  ze  skanem formularza,  który  stanowi  załącznik  nr  1  do
Regulaminu.
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6. W treści e-maila  z nadesłaną fotografią  muszą być zawarte  dodatkowe informacje,
takie jak: 

◦ tytuł zdjęcia,

◦ imię i nazwisko oraz wiek uczestnika,

◦ kontaktowy numer telefonu( w przypadku osób nieletnich – telefon do rodzica lub
opiekuna),

◦ tytuł i autor książki widniejącej na nadesłanym zdjęciu – wypożyczonej w GBP 
w Mielniku.

7. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej
się  na  fotografii  lub  jej  opiekuna  prawnego,  że  wyraziła  zgodę  na  nieodpłatną
publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

8. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej
licencji  do korzystania  z fotografii  na polach eksploatacji  wymienionych w art.  50
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów
przeprowadzenia  i  rozstrzygnięcia  Konkursu oraz w zakresie  wynikającym z treści
niniejszego Regulaminu.

9. Fotografie muszą być pracami autorskimi.

JURY

1. Organizator powoła Jury, które oceni wszystkie nadesłane prace na Konkurs i przyzna
I, II i III nagrodę. Nie przewidziane są miejsca ex aequo.

2. Decyzje  podjęte  przez  Jury  są  ostateczne  i  prawnie  wiążące  dla  wszystkich
uczestników Konkursu.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz 
o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do dnia 15.09.2020 r.

4. Ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu nastąpi 15.09.2020 na stronie internetowej
Biblioteki: www.biblioteka.mielnik.com.pl

5. Odbierający nagrodę poświadcza odbiór karty podarunkowej podpisem na formularzu
odbioru –załącznik nr 2.

6. Nagrody nieodebrane do dnia 15.10.2020 r. przechodzą na własność Organizatora.

NAGRODY



1. Za I miejsce w konkursie przyznana będzie karta podarunkowa o wartości 100 zł oraz
pamiątkowy dyplom.

2. Za II miejsce w konkursie przyznana będzie karta podarunkowa o wartości 70 zł oraz
pamiątkowy dyplom.

3. Za III miejsce w konkursie przyznana będzie karta podarunkowa o wartości 50 zł oraz
pamiątkowy dyplom.

4. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin  niniejszego  Konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  Gminnej  Biblioteki
Publicznej  w  Mielniku  ul.  Zaszkolna  1  oraz  na  stronie  internetowej  Biblioteki:
www.biblioteka.mielnik.com.pl 

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: jest
autorem  załączonej  fotografii,  przysługują  mu  wyłączne  i  nieograniczone  prawa
autorskie do nadesłanej fotografii, które to jako utwór fotograficzny pozbawiony jest
jakichkolwiek  wad  prawnych  i  nie  jest  obciążony  prawami  i  roszczeniami  osób
trzecich,  zgadza się na opublikowanie zdjęcia  w kanałach komunikacji  Biblioteki,  
a w szczególności na stronie internetowej www.biblioteka.mielnik.com.pl i Facebooku
Biblioteki.

3. Osoby,  które  nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych  w  niniejszym
Regulaminie  lub  podadzą  nieprawdziwe  informacje,  zostaną  automatycznie
zdyskwalifikowane.

4. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega
sobie  prawo  natychmiastowej  dyskwalifikacji  fotografii  w  przypadku  podejrzenia
naruszenia Regulaminu.

5. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Organizator  nie  rości  sobie  przeniesienia  praw  autorskich  ani  majątkowych  do
nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia,  w tym celu powinni skontaktować się oni  
z  Organizatorem,  który  jest  administratorem  danych.  Podanie  danych  (które  
w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w
obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji  Uczestników
Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 27.07.2020r.
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9. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  anulowania  Konkursu  z  powodów
niezależnych od siebie.



Załącznik nr 1

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 „Z KSIĄŻKĄ NA WAKACJE” – POKAŻ JAK I GDZIE CZYTASZ PODCZAS WAKACJI

Imię

Nazwisko

Wiek

Adres e-mail

Numer telefonu

Oświadczenia:

1.Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, które zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie
oświadczam, że prawa osób które znalazły się na zdjęciu zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają
zgodę na wystawienie zdjęcia z ich wizerunkami w siedzibie Biblioteki i opublikowanie zdjęcia  
w  kanałach  komunikacji  Biblioteki,  w  szczególności  na  stronie  internetowej
www.biblioteka.mielnik.com.pl  i  Facebooku  Biblioteki.  Przyjmuję  także  na  siebie  wszelkie
roszczenia  jakiejkolwiek  natury,  których przedmiotem byłoby nadesłane  przeze  mnie  zdjęcie,  
a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu. Oświadczam także,
że  akceptuję  Regulamin  Konkursu  Fotograficznego  „Wakacje  z  książką”  -  pokaż  jak  i  gdzie
czytasz podczas wakacji, z którym się zapoznałam/em.

................................................................................
data i podpis autora zdjęcia *

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

data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna autora zdjęcia**

2.Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych osobowych  przez  Organizatora  Konkursu  do
celów organizacyjnych oraz promocyjnych. 

................................................................................
data i podpis autora zdjęcia *

................................................................................
data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna autora zdjęcia**

3.Wyrażam zgodę  na  publikacje  mojego wizerunku w przypadku,  gdy znajdę się  na liście  osób
nagrodzonych,  w  kanałach  komunikacji  Biblioteki,  a  w  szczególności  na  stronie  internetowej
www.biblioteka.mielnik.com.pl i na Facebooku Biblioteki

................................................................................
data i podpis autora zdjęcia *

................................................................................
data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna autora zdjęcia**

*Oświadczenie podpisuje pełnoletni uczestnik Konkursu –autor zdjęcia.

** Oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Konkursu –autora
zdjęcia.

http://www.biblioteka.mielnik.com.pl/


Załącznik nr 2

FORMULARZ ODBIORU KARTY PODARUNKOWEJ

Nagroda Imię i nazwisko                     Potwierdzenie odbioru nagrody
oraz zapoznania się z niżej

wymienioną Klauzurą
Informacyjną

I  miejsca  -  karta  podarunkowa  o
wartości 100 zł
II  miejsca  -  karta  podarunkowa  o
wartości 70zł
III  miejsca  -karta  podarunkowa  o
wartości 50 zł

Klauzula Informacyjna

Mając na uwadze przepisy wynikające z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informujemy Pana/Panią, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku z siedzibą
przy ul. Zaszkolnej 1, 17-307 Mielnik, nr tel. 85 65 77 015 e-mail:  biblioteka@mielnik.com.pl
zwana dalej Biblioteką; dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod-sk@tbdsiedlce.pl

2. Państwa  dane  osobowe  będziemy  przetwarzać  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu
Fotograficznego „Wakacje z książką”- pokaż nam jak i gdzie czytasz w wakacje, który odbędzie
się w Mielniku 

3. Podstawą  przetwarzania  danych  będzie  udzielona  przez  Panią/Pana  zgoda  (art.  6  ust  1  lita
RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
• podmioty,  z  którymi  Administrator  współpracuje  bezpośrednio  lub  pośrednio  w związku  

z  świadczonymi  usługami  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowej  realizacji  działań  
z  przeprowadzeniem Konkursu.  Podkreślamy, że  Administrator udostępnia  Pani/Pana dane
osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z Konkursu;

• podmioty  współpracujące  z  Administratorem  dla  potrzeb  należytego  funkcjonowania,  jak
również świadczenia usług lub wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców
usług technicznych takich jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów  
i przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe, które przetwarza Biblioteka); 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  3  miesięcy  od  daty  zakończenia
przyjmowania zgłoszeń uczestników do Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, a w przypadku
nagrodzonych uczestników będą  one archiwizowane przez okres  15  lat.  Dane osobowe będą
przechowywane  z  zachowaniem  niezbędnych  środków  technicznych  i  organizacyjnych
umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności.

6. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
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• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6

ust 1 lit a RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
8. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz

profilowaniu.
9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


