
 

Regulamin Konkursu fotograficznego: „Klimatyczne czytanie” 

 

 

I. Organizator konkursu:  

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu 

 

II. Cele konkursu:  

1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz kultury czytelniczej. 

2. Integracja rodzin podczas wspólnej pracy. 

3. Wyrabianie wrażliwości estetycznej i doskonalenie umiejętności fotografowania.  

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych.  

2. Uczestnik (rodzina) zgłasza do konkursu jedną fotografię. 

3. Wykonanie zdjęcia z książką w roli głównej nawiązując do hasła „Klimatyczne czytanie”. 

Pomysł na to, jak zostanie przedstawiona książka na fotografii zależy tylko od wyobraźni 

uczestnika. Może to być np.: fajna poza podczas czytania, półka z książkami,  książka łącząca 

się z osobą czy też z przedmiotem. 

4. Każda praca musi posiadać swój oryginalny tytuł.  

5. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres  mailowy organizatora: 

odd.morag@wbp.olsztyn.pl do końca dnia 10.10.2020 (sobota). 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, (w przypadku 

osoby niepełnoletniej, jej opiekuna prawnego) że:  

- posiada prawa autorskie do przekazanej pracy,  

- nie narusza praw osób trzecich,  

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją 

konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 

IV. Organizacja i terminy:   

1. Prace konkursowe należy przekazać na adres mailowy: odd.morag@wbp.olsztyn.pl do 

końca dnia 10.10.2020 r. (sobota). W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska autora. 

2. Podsumowanie konkursu, prezentacja (online) nagrodzonych prac nastąpi 13.10.2020 r. 

(wtorek) 

 

V. Nagrody:  

1. Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające wymagania zawarte w regulaminie, 

 a oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.  
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2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:  

- wartość artystyczna,  

- wartość techniczna,  

- kreatywność. 

3.  Jury nagrodzi trzy prace.  

4. Odbiór nagród będzie możliwy od dnia ogłoszenia wyników na stronie: 

www.bibliotekamorag.pl w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, przy 

zachowaniu aktualnych wymogów sanitarnych. 

5. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej, ani 

zaskarżeniu.  

 

VI. Postanowienia końcowe:  

1. Zgłaszając udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na warunki regulaminu oraz na 

nieodpłatne eksponowanie i publikowanie prac przekazanych na konkurs.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania prac konkursowych na swojej stronie 

internetowej.  

3. Prace niezgodne z wymogami regulaminu, o złej jakości, niekompletne, nie wezmą udziału 

w konkursie.  

4. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka 

Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu z siedzibą przy ul. Ogrodowej 16, 14-300 

Morąg. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

RODO) i będą przetwarzane zgodnie z zapisami tegoż rozporządzenia. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych skutkuje wykluczeniem uczestnika z konkursu. W 

celu promowania działalności Organizatora imię, nazwisko laureatów konkursu oraz 

zgłoszona praca (wraz z umieszczonymi na niej wizerunkami) będą upublicznione na stronach 

internetowych Organizatora przez okres 15 lat oraz mogą być wykorzystane w 

wydawnictwach własnych i w lokalnych mediach. Dane pozostałych uczestników, w tym 

adresy e-mail, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, którym jest 

przeprowadzenie konkursu, ale nie dłużej niż 6 miesięcy. Każdy z uczestników konkursu ma 

prawo żądać 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 Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika 

narusza przepisy RODO. Powyższe prawa uczestnik może zrealizować przy pomocy 

Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@bibliotekamorag.pl. 

 

 


