
Regulamin konkursu „Z książką na WAKACJACH”

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie.
2. Patronat – Pan Tomasz Kulczyński Burmistrz Miasta i Gminy w Chocianowie.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia.

Cele konkursu:
* rozwijanie umiejętności fotograficznych,
* rozbudzenie wyobraźni wśród młodzieży i dorosłych,
* popularyzacja czytelnictwa,
* zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa,
* pokazanie, że książki w formie papierowej czy elektronicznej można zabierać ze sobą wszędzie.

Tematyka prac:
Tematem konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego książkę/książki/ebook w różnych miejscach na świecie
(Paryż/Polska/wieś/góry itp.).

Technika prac: zdjęcie.

Przebieg konkursu:
Zdjęcie  zawierające  w nazwie  imię  i  nazwisko uczestnika  konkursu  oraz  miejsce  wykonania  (ogólnikowo)  wraz  
z   wypełnioną  kartą  zgłoszenia  (skan,  zdjęcie)  należy  wysłać  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mailowy:
sekretariat@biblioteka-chocianow.pl w terminie do dnia 31.08.2021 r.

Kryteria oceny prac: walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, kreatywność.

Wyniki konkursu i przyznanie nagród:
* organizator planuje przyznanie nagród rzeczowych dla wyłonionych przez komisję konkursową prac,
* Komisja Konkursowa  zostanie powołana przez organizatora konkursu,
* rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.09.2021 roku na stronie fanpage’u BPMiGCH w Chocianowie oraz na stronie
biblioteka-chocianow.pl,
* wręczenie nagród nastąpi w terminie ustalonym przez Organizatora konkursu,
* Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli nie zostanie złożona żadna praca
konkursowa  lub  jeśli  w  ocenie  Komisji  Konkursowej  złożone  prace  nie  spełnią  kryteriów oceny  prac  w stopniu
pozwalającym ich przyznanie.

Pozostałe zasady:
1. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs,
2. Zgłoszenie pracy na konkurs będzie uznawane jednoznacznie za zaakceptowanie warunków regulaminu konkursu
oraz wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych zgodnie z  art.  6 ust.  1  lit.  Ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, tzw. RODO,
3.  Uczestnik  konkursu  zgłaszając  pracę  nieodpłatnie  przenosi  na  organizatora  konkursu  własność  egzemplarza
nadesłanej pracy oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy
konkursowej  przysługuje  na  wszystkich  polach  eksploatacji  związanych  z  przeprowadzeniem  konkursu,  
w  szczególności  w  zakresie:  utrwalania  wizerunku  pracy  każdą  możliwą  techniką  oraz  publicznego  odtwarzania
wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępniania, wystawiania, a także publicznego
udostępniania,  wprowadzania  do  pamięci  komputera,  przesyłania  za  pomocą  sieci  multimedialnej,  komputerowej  
i teleinformatycznej, w tym Internetu.
4.  Nagrodzony  uczestnik  konkursu  z  chwilą  otrzymania  nagrody  przenosi  bez  dodatkowego  wynagrodzenia  na
organizatora  całość  praw  autorskich  i  majątkowych  oraz  praw  pokrewnych  do  nagrodzonej  pracy  upoważniając
organizatora do korzystania z praw autorskich zwycięskiej pracy,
5. Regulamin konkursu oraz bieżące informacje związane z konkursem, w tym również informacje o wynikach, będą
umieszczane  na  stronie  internetowej  organizatora  www.biblioteka-chocianow.pl     oraz  na  fanpege’u  na  Facebooku
BPMiG w Chocianowie,
6. Uczestnik konkursu wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora do celów związanych  
z konkursem i jego promocją.

http://www.biblioteka-chocianow.pl/


INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ORAZ ICH
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1) Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu oraz danych osobowych rodziców/opiekunów
prawnych jest  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie z siedzibą przy ul.  Kościuszki 5,  
59-140 Chocianów, tel.: 76 818 55 80, e-mail: s  ekretariat@biblioteka-chocianow.pl  ,

2) Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  możliwy  pod  adresem  e-mailowym:
z.polkowski@compexpert.pl,

3) Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  przetwarzane  w  celach  związanych  z  organizacją   
i przeprowadzeniem konkursu, w tym celu: przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie, wyboru laureatów, 

4) Dane  osobowe  ze  zgłoszeń  będą  przechowywane  maksymalnie  przez  rok  po  ogłoszeniu  wyników
konkursu. Po tym czasie dane zostaną usunięte. Dane laureatów upublicznione na stronie Organizatora
www.biblioteka-chocianow.pl oraz na fanpage’u BPMiG w Chocianowie będą przetwarzane do momentu
wycofania zgody przez uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych,

5) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6) W związku z tym, że imię  i  nazwisko oraz  zdjęcie pracy będą zamieszczone na fanpegu’u BPMiG  

w Chocianowie znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook Organizator informuje, że firma
Facebook  może  przechowywać  opublikowane  zdjęcia  i  dane  na  swoich  serwerach  w  Stanach
Zjednoczonych. Opublikowane dane będą publiczne i dostępne, dlatego w ocenie Organizatora sam fakt
przechowywania  danych  na  amerykańskich  serwerach  czyli  kraju  trzecim  nie  powoduje  żadnego
dodatkowego  ryzyka  wynikającego  z  samej  publikacji  (w  wyniku  umieszczenia  na  portalach
społecznościowych dane są ogólnodostępne dla każdego).

http://www.biblioteka-chocianow.pl/
mailto:bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com


Karta zgłoszeniowa konkursu „Z książką na WAKACJACH”

Dane uczestnika:

Imię……………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe (nr telefonu i/lub adres e-mail):

…………………………………………………………………………………………………………………..

Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanej pracy.

Wyrażam zgodę na swój udział w konkursie „Z książką na WAKACJACH” oraz oświadczam, że: 

1)  zapoznałem/am się  z  treścią  Regulaminu  Konkursu  „Z  książką  na  WAKACJACH” i  akceptuję  jego

postanowienia,  w tym w szczególności  warunki  korzystania  przez  Organizatora  z  prac  zgłoszonych  do

Konkursu; 

2)  zapoznałem/am  się  z  zawartymi  w  Regulaminie  Konkursu  informacjami  od  administratora  danych

osobowych,  podawanymi  osobie,  której  dane  osobowe  dotyczą,  stosownie  do  wymogów  RODO.

                                                                                                        

……………………………………..

                                                                                   Podpis uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i  nazwisko, adres e-mail,  

nr telefonu przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Chocianowie, w celu wzięcia udziału w Konkursie

„Z  książką  na  WAKACJACH”.  W  przypadku  wygranej  wyrażam  zgodę  na  upublicznienie  danych

osobowych w zakresie  imię i  nazwisko na stronie  internetowej  www.  biblioteka-chocianow.pl  ,  fanpage’u

BPMiG w Chocianowie na Facebooku oraz w innych materiałach informacyjno-promocyjnych wydawanych

przez  Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Chocianowie. Mam świadomość, że moja zgoda może być

odwołana w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………… ……………………………………………………………
Miejscowość, data Podpis uczestnika konkursu

http://www.bibliotekapiastow.pl/


Karta zgłoszeniowa konkursu „Z książką na WAKACJACH”

1. Dane rodzica:

a) Imię:…………………………………………………………………………………………………………..

b) Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………..

c) Dane kontaktowe (nr telefonu i/lub adres e-mail):

……………………………………………………………………………………………………………………..

1. Dane dziecka:

a) Imię:……………………………………………………………………………………………………………….

b) Nazwisko:………………………………………………………………………………………………………….

c) Szkoła:……………………………………………………………………………………………………………..

d) Klasa:………………………………………………………………………………………………………………

e) Wiek:………………………………………………………………………………………………………………

Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanej pracy.

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka/podopiecznego  w  konkursie „Z  książką  na  WAKACJACH”  oraz

oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu „Z książką na WAKACJACH” i akceptuję jego postanowienia, 

w tym w szczególności warunki korzystania przez Organizatora z prac zgłoszonych do Konkursu; 

2)  zapoznałem/am się  z  zawartymi  w Regulaminie  Konkursu  informacjami  od  administratora  danych osobowych,

podawanymi osobie, której dane osobowe dotyczą, stosownie do wymogów RODO.

                                                                                                   ……………………………………..

                                                                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz

danych osobowych mojego dziecka w zakresie imię i nazwisko, szkoła, klasa, wiek przez Bibliotekę Publiczną Miasta 

i Gminy w Chocianowie, w celu wzięcia udziału w Konkursie „Z książką na WAKACJACH”. W przypadku wygranej

wyrażam  zgodę  na  upublicznienie  danych  osobowych  w  zakresie  imię  i  nazwisko  na  stronie  internetowej  

www.  biblioteka-chocianow.pl  ,  fanpage’u  BPMiG  w  Chocianowie na  Facebooku  oraz  w  innych  materiałach

informacyjno-promocyjnych  wydawanych  przez  Bibliotekę  Publiczną  Miasta  i  Gminy  w  Chocianowie.  Mam

świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………….

………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis rodzica/opiekuna prawnego

http://www.bibliotekapiastow.pl/

