
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„ LUBIĘ CZYTAĆ NA WAKACJACH”

1. Organizatorem  konkursu  fotograficznego  „  Lubię  czytać  na  wakacjach”  jest  Gminna
Biblioteka Publiczna w Raszówce, adres: ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka.

2. Konkurs  skierowany  jest  do  wszystkich  czytelników  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  
w Raszówce oraz jej filii, bez względu na wiek.

3. Celem konkursu jest:
a) popularyzacja czytania jako formy spędzania czasu wolnego,
b) prezentacja i promowanie zbiorów Biblioteki i Filii na tle otaczającego nas świata,
c) inicjowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród społeczności lokalnej,
d) rozwój wyobraźni i kreatywności wśród uczestników,
e) promocja działalności biblioteki.

4. Warunki uczestnictwa:
a) udział w konkursie jest bezpłatny,
b) przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika,
c) ideą konkursu jest przesłanie zdjęcia książki wypożyczonej w jednej z bibliotek Gminy
Lubin,
d)  zdjęcie  może  przedstawiać  zarówno  czytelnika  z  książką,  jak  i  samą  książkę  
w wakacyjnej scenerii,
e) uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie, 
f)  zdjęcie  należy  przesłać  pocztą  elektroniczną  w  formacie  jpg.  na  adres:
gbp.nyklewicz@ug.lubin.pl, wpisując w tytule wiadomości „Lubię czytać na wakacjach”, 
g) wraz ze zdjęciem należy przesłać wypełnioną i zeskanowaną (lub sfotografowaną) kartę
zgłoszenia  (zał. nr 1a lub 1b) oraz zgodę na publikację wizerunku  (zał. nr 2a lub 2b),
które  można pobrać  ze  strony internetowej  https://biblioteka-raszowka.pl/ lub  osobiście  
w siedzibie Organizatora.
h)  w przypadku  uczestników niepełnoletnich  kartę  zgłoszenia  oraz  zgodę  na  publikację
wizerunku musi podpisać rodzic lub opiekun prawny, 
i) uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie  i  udostępnianie swoich danych
osobowych  oraz  wizerunku  przez  Organizatora  na  potrzeby  organizacji  
i przeprowadzenia konkursu,
j) zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca
zdjęcie  jest  jej  autorem oraz,  że  przysługuje jej  pełnia  praw autorskich i  majątkowych  
do tych fotografii, a także prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich,
k)  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystania  wszystkich
nadesłanych  zdjęć  w  publikacjach  związanych  z  konkursem  oraz  w  innych  celach
promocyjno – reklamowych. 

5. Konkurs trwać będzie od 27.07.2020 r. do 13.09.2020 r.
6. Oceny  zdjęć  dokona  jury  powołane  przez  Organizatora.  Decyzje  jury  są  ostateczne  

i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 października 2020 r.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  biblioteki,  Gminy Lubin

i w mediach społecznościowych.
9. Na zwycięzców czekają książkowe nagrody, które zostaną przekazane laureatom osobiście

po ogłoszeniu  wyników konkursu.  O miejscu  i  terminie  odbioru  nagród poinformujemy
telefonicznie lub e-mailowo.

10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia
ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.
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Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO

a) Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dziecka/podopiecznego jest 
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka. Dane 
kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail iodo@amt24.biz, tel. 570 770 994

b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego
oraz  ogłoszenia  zwycięzców,  na  podstawie  art.  6,  ust.  1,  lit.  a  RODO  (zgoda  
na przetwarzanie danych osobowych). Zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko,
adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, rok urodzenia, wizerunek.

c) Podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  odmowa  ich  podania  skutkować  będzie  brakiem
możliwości udziału w konkursie. 

d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań  
w ramach konkursu.

e) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania.

f) Dane  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym  z  wyjątkiem  przypadków
przewidzianych przepisami prawa lub w ramach zawartych umów powierzenia.

g) Przysługuje  Państwu  również   prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych w dowolnym momencie,  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Mają  Państwo  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uznają  że  przetwarzanie danych osobowych odbywa  
się niezgodnie z prawem.

i) Dane  osobowe  nie  będą  poddawane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  
w tym również profilowaniu.

j) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar EOG.

mailto:iodo@amt24.biz

