REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PN. „KSIĄŻKA I JA
NA WAKACJACH”
Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci i
młodzieży do lat 18-stu, którzy są czytelnikami GBP w Dalikowie lub Filii Bibliotecznej
w Domaniewie.
I.

Cele konkursu

•

Promocja czytelnictwa

•

Podnoszenie kultury czytelniczej

II.

Zasady konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 18-stu, którzy są
czytelnikami naszej Biblioteki, czyli Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie lub Filii
Bibliotecznej w Domaniewie.
2. Czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie można zostać w każdej
chwili zakładając u nas konto i odbierając Kartę Czytelnika.
3. Czas trwania konkursu – od 4 do 29 sierpnia 2021 r.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Każdy uczestnik konkursu do pracy konkursowej musi dołączyć wypełnioną i
zeskanowaną zgodę rodziców (załącznik nr 1). Zgodę można przynieść osobiście do
GBP w Dalikowie lub FB w Domaniewie.
6. Organizator, którym jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, jest uprawniony
do wykorzystania prac konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz do
własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak nieodpłatne opublikowanie
wybranych prac na stronie internetowej: bibliotekadalikow.pl, na Facebooku Biblioteki,
w prasie lokalnej.

III. Zasady pracy konkursowej
1. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie ciekawego zdjęcia, na którym
będzie książka z naszej Biblioteki (z GBP w Dalikowie lub z FB w Domaniewie).
2. Praca konkursowa musi być samodzielna. Uczestnik konkursu potwierdza, że
zgłoszone zdjęcie jest wolne od praw autorskich osób trzecich.
3. Uczestnik konkursu może, choć nie musi, pojawić się z książką na zdjęciu (tak
zwane selfie).
4. Zdjęcie konkursowe należy zapisać w formacie .jpg lub .png i przesłać na e-maila:
biblioteka@bibliotekadalikow.pl wraz z danymi autora: imię, nazwisko, adres, email, tel. kontaktowy oraz podpisana przez rodzica zgoda (załącznik nr 1).
5. Konkurs będzie trwał 4 tygodnie, dlatego każdy uczestnik może wysłać
maksymalnie 4 zdjęcia: po jednym w każdym tygodniu trwania konkursu.
6. Każde wysłane zdjęcie tylko jeden raz - w tygodniu wysłania - bierze udział w
konkursie.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w każdym kolejnym
tygodniu po przesłaniu prac.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy konkursowej, która nie
spełnia wymagań określonych w tym regulaminie.
IV. Nagrody konkursowe
1. Organizator oceni przesłane prace pod kątem ich oryginalności, kreatywności,
estetyki wykonania.
2. Podczas trwania konkursu zostanie wyłonionych 4 zwycięzców, po jednym na każdy
tydzień konkursu, dla których przewidziano nagrody - bony w wysokości: 50 zł do
wykorzystania w Księgarni „Atena” w Poddębicach, ul. Gen. Pułaskiego 5, 99-200
Poddębice.

3. Wszystkie nagrody będą do odebrania maksymalnie do dnia 30 września 2021 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie, Plac Powstańców 3, 99-205 Dalików.

V. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu
– KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Dane osobowe uczestników konkursu, zebrane na podstawie podjęcia decyzji

o przystąpieniu i akceptacji niniejszego regulaminu, są przetwarzane tylko
w tym jednym konkretnym celu - realizacji i organizacji tego wydarzenia.
2.

Po

zakończeniu

trwania

konkursu

i

upłynięciu

czasu

związanego

z publikacją wydarzenia, dane będą zarchiwizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dalikowie.
3.
o

Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do zamieszczenia informacji
zwycięzcach

oraz

publikacji

nagradzanych

zdjęć

na

stronie

www.

http://bibliotekadalikow.pl/ nie naruszając przy tym zasad ochrony danych osobowych,
zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Warszawa
dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000), ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
4.

Informujemy, że uczestnicy konkursu nie będą profilowani. Dane są chronione

w naszych systemach zgodnie z dyrektywami RODO.
5.

Administratorem

danych

osobowych

wszystkich

uczestników

konkursu

fotograficznego pn. „Książka i ja na wakacjach” jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Dalikowie z siedzibą Plac Powstańców 3, 99-205 Dalików.
6.

W sprawach związanych z ochroną i zasadami przetwarzania danych

osobowych w trakcie trwania konkursu proszę kontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych – P. Januszem Wyspiańskim, tel. +48 600 246 497, e-mail
januszwyspianski@abi24.eu.
7.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji tylko tego wydarzenia na podstawie

działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie.

8.

Dane mogą być udostępniane jedynie w celu prawidłowej realizacji usług

określonych w regulaminie.
9.

Dane będą publikowane na serwisie społecznościowym (FACEBOOK), gdzie

zamieścimy informację o osobach, które przysłały prace, o osobach, które wygrały,
wraz z publikacją ich prac.
10.

Każdy uczestnik konkursu ma prawo do:

•

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

•

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

•

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

•

usunięcia danych osobowych;

•

wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
VI. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą uczestnika na warunki, określone
w Regulaminie oraz potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dalikowie.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Biblioteki i na stronie internetowej
www.bibliotekadalikow.pl.

Załącznik nr 1
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
w Konkursie fotograficznym pn. „Książka i ja na wakacjach”.
2. Oświadczam, że zapoznano mnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
podanych danych osobowych, wymaganych regulaminem.
3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje
dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, do
celów archiwalnych, na stronie internetowej: bibliotekadalikow.pl, na Facebooku
biblioteki oraz w innych formach utrwaleń.

…………………………………………..
miejscowość, data

……………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

