
Regulamin konkursu fotograficznego „Wakacje z książką”  
organizowanego przez  

Bibliotekę Samorządową w Żukowie 

I. Przepisy ogólne  
1. Konkurs organizowany przez jest Bibliotekę Samorządową w Żukowie. 
2. Konkurs rozpoczyna się 26. czerwca 2020 r. i trwać będzie do 15. września 2020 r. Wyłonienie laureatów nastąpi do 
20. października 2020 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekazukowo.pl. 
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy za wyjątkiem człon-
ków jury.  
4. Celem konkursu „Wakacje z książką” jest:  
- zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek, 
- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji,  
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.  
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobo-
wiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Treść regulaminu dostępna jest na www.bibliotekazukowo.pl 
oraz w siedzibie Organizatora.  
6. Fundatorami nagród są m.in.: Biblioteka Samorządowa w Żukowie, Fundacja Metropolia Dzieci, Gmina Żukowo, Wy-
dawnictwo Akapit Press, Wydawnictwo Aksjomat, Wydawnictwo Promic. 
7. Nagrody zostaną przyznane za 1., 2. i 3. miejsce i będą miały charakter rzeczowy - zestawy książek. 
8. Nagrody nie mogą być przez laureatów zamieniona na inne, ani na środki finansowe. 
 
II. Przepisy dotyczące prac 
1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 2 fotografie w formie elektronicznej lub w formie wydruku, dołączając 
kartę zgłoszenia do konkursu (druk do pobrania na stronie www.bibliotekazukowo.pl). 
2. Fotografie wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia można wysyłać na adres: promocja@bibliotekazukowo.pl 
podając w tytule „Konkurs. Wakacje z książką” (minimalna rozdzielczość zdjęć 800x600, maksymalna rozdzielczość 
zdjęć 1920x1080) lub przynieść do jednej z placówek z Biblioteki Samorządowej w Żukowie. Prace wydrukowane muszą 
być podpisane imieniem i nazwiskiem autora i należy do nich dołączyć wydrukowane zgłoszenie do konkursu. Minimalna 
wielkość wydrukowanych zdjęć: 10x15, maksymalna 20x30. Wydrukowane zdjęcia zostają własnością Organizatora. 
2. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, w tym szczególnie 
zmiany oryginalnej kompozycji, przez dodanie elementów zmieniających treść fotografii, dodawania znaków wodnych, 
imienia i nazwiska, linków, czy ramki.  
3. Zabrania się nadsyłania do konkursu zdjęć przedstawiających nagość. Również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach 
estetycznych, obraźliwe, szerzące nienawiść, obrażające uczucia religijne, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifiko-
wane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób, które nadesłały takie fotografie.  
4. Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wyłoni laureatów, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe.  
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20. października 2020 r., a lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie 
www.bibliotekazukowo.pl 
6. Informacja z dokładnym terminem uroczystego wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie  
www.bibliotekazukowo.pl.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełnia-
jących wymogów określonych niniejszym regulaminem. 

III. Wykorzystanie prac. 
1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej 
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej www.bibliotekazukowo.pl i w mediach społecznościowych 
prowadzonych przez Bibliotekę Samorządową w Żukowie, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach pro-
mocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Orga-
nizatora.  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2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich 
praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.  
3. Jeśli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, 
której wizerunek znajduje się na tej fotografii ,wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.  
4. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść 
Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub 
wszelkich innych praw. 
 
 
IV. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., 
str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator kon-
kursu - Biblioteka Samorządowa w Żukowie.  
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, 
adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatorów konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. 
Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysłu-
guje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie prac konkursowych, w tym poza granicami kraju oraz do 
wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane zdjęcia podpisane imie-
niem i nazwiskiem w przypadku zakwalifikowania zdjęć do wystawy pokonkursowej.  
4. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych: inspektor@cbi24.pl. 
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) 
RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z re-
alizacją konkursu.  
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że 
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.  
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych.  
8. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.  
10. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 
 
V. Postanowienia końcowe. 
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.  
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.  
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie z przyczyn od niego niezależnych.  
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.


