REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko , tel. 14 66 31
202 zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Moja ulubiona książka

Cele konkursu:
•
•
•

popularyzacja czytania książek wśród dzieci i młodzieży
odkrywanie nowych pasji i zainteresowań,
rozwijanie zdolności fotograficznych,

Adresaci konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych.
Wymogi formalne:
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać 1 fotografię w postaci elektronicznej (format JPG,
PNG) na email: dzieci@bibliotekabrzesko.pl z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Moja ulubiona
książka” wraz z załącznikami.
2. Przysłane zdjęcie/a powinno przedstawiać autora z ulubioną książką lub samą książkę
w ciekawej aranżacji
3. Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek oraz
numer telefonu, oświadczenie o samodzielności pracy (podpis rodzica w przypadku dziecka
niepełnoletniego) (załącznik nr 1)
4. Prosimy również o wypełnienie oraz przesłanie na podany adres mailowy formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 2)
5. Zdjęcie i formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 12 marca 2021 roku
6. Wypełnione i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1), należy dostarczyć do siedziby Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku

Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku plac Targowy 10, tel.: 14 66 312 02 email: dyrektor@bibliotekabrzesko.pl
2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email:
ido@bibliotekabrzesko.pl lub osobiście bądź listownie: Małgorzata Kucia – Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, Tel.: 14 66 312 02
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu, Moja ulubiona książka oraz promocja
działalności Powiatowej i Biblioteki Publicznej w Brzesku.
4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –udzielonej
zgody. Na podstawie udzielonej zgody biblioteka przetwarza dane osobowe m.in. w celach
promocyjnych, związanych z działalnością statutową biblioteki, jak również w celach związanych
z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w ww. sprawie. W odniesieniu do osoby
poniżej 13 lat zgody udziela jej prawny opiekun. Ponadto przysługuje prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
5. Dane przetwarzane w związku z uczestnictwem w Konkursie, w szczególności wizerunek
zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie BIM,
na stronie PiMBP: bibliotekabrzesko.pl, na Facebooku: facebook.com/bibliotekabrzesko/ oraz na
Youtube.
6. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe uczestników tak długo, jak będzie to
konieczne w związku z prezentowaniem prac konkursowych oraz promocją organizatora jego
stronie internetowej: bibliotekabrzesko.pl ,na Facebooku: facebook.com/bibliotekabrzesko/oraz
na Youtube.
7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego
wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane ,ich usuwania, przenoszenia
oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw
uczestnik konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail:ido@bibliotekabrzesko.pl
9. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kryteria oceny pracy:
Prace będą oceniane pod względem:
1. Światło, barwa, kolor;
2. Jakość techniczna;
3. Ogólna estetyka fotografii;
4. Kreatywności autora;
Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 marca 2021 roku. Laureaci konkursu zostaną
poinformowani o jego wynikach droga telefoniczną, dodatkowo informacja będzie
zamieszczona na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku
(www.bibliotekabrzesko.pl) oraz na profilu facebookowym biblioteki.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu
naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.
Do wygrania:
1. Autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami
2. Wręczenie nagród odbędzie się, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.bibliotekabrzesko.pl oraz na
profilu facebookowym biblioteki: facebook.com/bibliotekabrzesko/.

