
Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Wakacje z książką” 

I. Ustalenia wstępne 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem 

Sulinowie wraz z filiami w Łubowie, Radaczu i Silnowie. 

2. Celem konkursu jest: 

a. popularyzacja czytelnictwa i zamiłowania do książek w niekonwencjonalny 

sposób, 

b. upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki, 

c. promowanie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, 

d. możliwość zaprezentowania oraz popularyzowania własnej twórczości. 

3. Organizator zastrzega sobie prawa do: 

a. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 

b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, 

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

II. Zasady konkursu 

1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Ostateczny termin dostarczania prac 

to 24 sierpnia 2022 roku włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 

nastąpi 31 sierpnia 2022 roku. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Borne 

Sulinowo. 

3. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

a. I kategoria - dzieci do 12 roku życia, 

b. II kategoria - młodzież od 13 do 18 roku życia. 

4. Do konkursu przystępują uczestnicy indywidualnie. 

5. Każdy z uczestników może przesłać tylko jedno zdjęcie z wakacji prezentujące książki 

i ich czytelników (w plenerze, ciekawym miejscu). 

6. Praca konkursowa - zdjęcie na temat: „Wakacje z książką”. 

7. Do konkursu przyjmowane są zdjęcia: 

a. w formacie JPG o wymiarach minimum 1920x1080 pikseli i rozdzielczości 72 

DPI lub większej, 



b. zgodne z tematem konkursu, 

c. dotąd nieoceniane. 

8. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją. 

III. Dostarczanie prac 

1. Gotową pracę należy przesłać na adres e-mail: filia_silnowo@wp.pl. 

2. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową i zgodę na publikację. 

IV. Sposób oceny prac, skład jury, nagrody 

1. Kryteria oceny prac: zgodność fotografii z tematem konkursu, oryginalne podejście 

do podjętej tematyki, estetyka pracy, pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny. 

2. Prace oceniane są przez Komisję Konkursową. 

3. Uczestnicy konkursu, którym jury przyzna I, II i III miejsce, wyróżnienie, otrzymają 

nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

V. Polityka prywatności 

1. Uczestnicy przekazując prace na konkurs akceptują regulamin konkursu i 

zobowiązują się do przestrzegania zasad w nim przedstawionych: Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu 

udziału w konkursie fotograficznym „Wakacje z książką”, w celu przeprowadzenia 

konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie. 

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83) oraz do 

publikacji, w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez organizatora oraz 

w Internecie. 

3. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) 

autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

6. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 512 132 736, adres e-mail filia_silnowo@wp.pl. 
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7. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka 

Publiczna w Bornem Sulinowie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 1, 78-449 Borne 

Sulinowo. 

8. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 23 ust. 1 

ustawy o ochronie danych osobowy z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. 2015. poz. 2135 z 

późn. zm.) i będą przetwarzane zgodnie z zapisami tejże ustawy. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia 

konkursu. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

konkursu. Imię, nazwisko, wizerunek laureatów konkursu będą upublicznione na 

stronach internetowych organizatora. Każdy z uczestników konkursu ma prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia (chyba, 

że istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania 

oraz wniesienia sprzeciwu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. 


