REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE Z KSIĄŻKĄ”
Konkurs fotograficzny polega na samodzielnym wykonaniu przez dziecko zdjęcia ulubionej książki
w wakacyjnym plenerze. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Książkowe inspiracje na każdą porę
roku” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
I. Ustalenia wstępne
1.

Organizatorem konkursu fotograficznego dla dzieci pod nazwą „Najciekawsze zdjęcie z książką”
(dalej „Konkurs”) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach (dalej „Organizator”).

2.

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenu Gminy Wyryki (dalej
„Uczestnik Konkursu”) - warunkiem dopuszczenia pracy jest pisemna zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego.

3.

Celem konkursu jest:
 promocja czytelnictwa,
 rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci,
 rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,
 popularyzowanie sztuki fotografowania,

4.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.

II. Zasady konkursu i nagrody
1.

Konkurs trwa od 12 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

2.

Termin nadsyłania prac mija z dniem 31 sierpnia 2021 r. o godz. 16:00.

3.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie na
adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach
Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki
z dopiskiem na kopercie „Konkurs fotograficzny”
Możliwe jest przesłanie prac drogą elektroniczną, na adres: biblioteka.wyryki@gmail.com
Do wiadomości należy dołączyć pracę konkursową oraz skan uzupełnionych załączników.

4.

Koperty z nadesłanymi lub dostarczonymi fotografiami konkursowymi, zostaną otwarte przez
komisję konkursową, którą powoła Organizator we wrześniu 2021 r.

5.

Fotografia konkursowa:
a) fotografia musi zawierać książkę dziecięcą w wakacyjnej scenerii,
b) technika wykonania zdjęcia jest dowolna,
c) każdy Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko 1 fotografię,
d) fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich,
e) fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach,

f) UWAGA! W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej
specyfikacji:
 format: JPG,
 rozdzielczość: min 300 dpi.
6.

Do każdej pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (Załącznik 1), zawierającą następujące dane
osobowe: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek uczestnika konkursu, imię i nazwisko
rodzica lub opiekuna prawnego, nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego, adres e-mail
rodzica lub opiekuna prawnego.

7.

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do przesłanej pracy zgody rodzica lub opiekuna
prawnego i zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2). W przypadku nie
dostarczenia kompletu załączników, prace będą odrzucane przez komisję konkursową.

8.

Zasady przyznawania nagród:
a) kryteria oceny zdjęć to: zgodność z tematem konkursu i oryginalność prezentowanych
treści,
b) komisja konkursowa powołana przez Organizatora przyzna nagrody autorom wybranych
zdjęć.

9.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2021 r. Informacja o wynikach konkursu
zostanie zamieszczona na stronie internetowej biblioteki i portalu społecznościowym
Facebook.

III. Informacje dodatkowe – publikacja prac
1.

Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych
warunków w tym zakresie przeniesienie praw autorskich do pracy konkursowej na
Organizatora Konkursu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy wszelkimi
dostępnymi technikami, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową,
 odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(np. sieć Internet),
 wykorzystania dla celów reklamowych Organizatorów przy użyciu w szczególności prasy,
telewizji, sieci Internet,
 do zamieszczania pracy konkursowej w całości lub we fragmentach we wszelkiego rodzaju
wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiałach reklamowych i marketingowych
publikowanych w formie druku, jak i na wszelkich innych nośnikach informacji, a także na
stronach internetowych Organizatora Konkursu.

2.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie przez Organizatorów imienia
i nazwiska oraz wieku laureata konkursu, we wszelkiego rodzaju materiałach związanych
z Konkursem.

IV. Uwagi końcowe
1.

Zdjęcia konkursowe nie podlegają zwrotowi, Organizatorzy Konkursu nieodpłatnie nabywają
własność egzemplarza pracy konkursowej.

2.

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem rodzica lub opiekuna
prawnego, że uczestnik konkursu jest autorem nadesłanego zdjęcia i nie jest ono obciążone
prawami autorskimi osób trzecich.

3.

Przesłanie lub dostarczenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym
przekazaniem praw autorskich, przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu na
rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach oraz zgodą na jej wykorzystanie na polach
eksploatacji wymienionych w pkt. III niniejszego regulaminu.

4.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela: GBP w Wyrykach, tel. 508 199 120,
e-mail: biblioteka.wyryki@gmail.com

5.

Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, z siedzibą:
Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora danych można kontaktować się na adres
e-mail: iod.gbpwyryki@gmail.com.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji konkursu organizowanego
przez Administratora danych pn. „Najciekawsze zdjęcie z książką”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO*, tj. na
podstawie Państwa zgody oraz w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na
Administratora danych w zakresie wynikającym z Karty Zgłoszeniowej.
5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania oraz udzielonej zgody.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres
niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania na zasadach i w trybie określonym przepisami RODO*.
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej (w
tym mailowej) notyfikacji, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
tj. organu nadzorczego w rozumieniu przepisów RODO*.
10. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie wynikającym z Karty
Zgłoszeniowej oraz celu przetwarzania (wizerunek) nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie
organizowanym przez Administratora danych pn. „Najciekawsze zdjęcie z książką”.
11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania, dane nie będą także przekazywane do państw
trzecich.
12. Informujemy również, że Administrator danych dokładają wszelkich starań, aby zapewnić
niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami prawa.

13. Podmioty zagraniczne przetwarzają dane zgodnie z postanowieniami i wytycznymi
wynikającymi z Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., która
przyjęta została na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Niemniej, pomimo faktu
zachowywania standardów dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania, akceptowanymi przez
Administratora danych, przedmiotowa Decyzja została unieważniona na mocy orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. Wyrażając zgodę na
przetwarzanie danych, akceptują Państwo jednocześnie ryzyko wynikające z przekazania
danych na serwer zagraniczny (amerykański). W związku z transferem danych do serwisu
Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na
Facebooku), zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności, Zasadami dotyczącymi
przetwarzania danych oraz Regulaminem serwisu Facebook.
https://www.facebook.com/terms
https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles
https://www.facebook.com/privacy/explanation/
*Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1).

Dyrektor GBP w Wyrykach
/-/ Hanna Czelej

