Regulamin konkursu fotograficznego
Zabierz książkę na wakacje

I.

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie
ul. Knosały 61a
41-922 Radzionków
(32) 289 03 91

II.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, promowanie Biblioteki jako miejsca
przyjaznego i otwartego, rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród lokalnej
społeczności oraz zachęcanie do spędzania czasu wolnego w kreatywny sposób.

III.

Terminy:
1. prace konkursowe można nadsyłać od 1 lipca 2022r. do 31 sierpnia 2022r.
2. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2022r.

IV.

Uczestnicy konkursu:
Uczestnikiem mogą być osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci. W zależności od
otrzymanych zgłoszeń, po zakończeniu konkursu, Jury dokona podziału na kategorie
wiekowe, aby odpowiednio nagrodzić autorów najlepszych prac.

V.

Zadanie konkursowe:
Należy wykonać zdjęcie wybierając jedną z poniższych dwóch propozycji:
1. Należy wykonać zdjęcie przedstawiające dowolną książkę w wakacyjnym
plenerze (park, ogródek, plaża, miejsce egzotyczne – pełna dowolność).
lub
2. Należy sfotografować siebie z książką, którą Uczestnik czyta podczas
wakacyjnego wypoczynku/wyjazdu/urlopu.

VI.

Zasady udziału w konkursie:
1. Każdy Uczestnik może zgłosić 1 pracę (1 zdjęcie).
2. Zdjęcia

należy

przesyłać

biblioteka.radzionkow@gmail.com

na

adres

mailowy:

3. W wiadomości mailowej należy przesłać:
a. Zgłaszaną pracę;
b. Imię i nazwisko autora pracy;
c. Wiek autora;
d. Telefon kontaktowy.
4. Kryteriami oceny prac będą m.in.: kreatywność, wartość estetyczna, jakość
wykonanego zdjęcia, pomysłowość oraz oryginalność.
5. Prace nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich oraz dóbr osobistych.
VII.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2022r.
2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. Organizator zastrzega sobie
prawo do przyznania dodatkowych nagród.
3. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane w celu rozwiązania konkursu
fotograficznego i wyłonienia zwycięzców.
4. Organizator skontaktuje się z osobami wyłonionymi przez Jury oraz innymi
osobami nagrodzonymi.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora na portalu
Facebook (https://www.facebook.com/mbp.radzionkow).
6. Prace konkursowe zostaną opublikowane na profilu Organizatora na portalu
Facebook (https://www.facebook.com/mbp.radzionkow).

VIII.

Przetwarzanie danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w
Radzionkowie przy ul. Knosały 61a.
2. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Radzionkowie wyłącznie w celu promocji działalności, przygotowania relacji z
działalności oraz sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

4. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze złożeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz wieku.
5. Organizator przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji obowiązków
wynikających z przeprowadzenia Konkursu.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa
w konkursie.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują
następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa.
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe Uczestnika nie będą profilowane ani przekazywane innym podmiotom
ani krajom.
IX.

Uwagi końcowe:
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu i potwierdzeniem, że złożone prace zostały wykonane osobiście.
2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu.
Wszelkie

materiały

promocyjno-reklamowe

mają

wyłącznie

charakter

informacyjny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich
nadesłanych zdjęć w celach promocyjnych związanych z konkursem.
4. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos
rozstrzygający należy do Organizatora,
5. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionej zmiany Regulaminu.

