
Regulamin konkursu fotograficznego „Wakacje z książką”  

  

  

I. Organizator konkursu  

  

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy 

Rembertów m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa, zwana 

dalej „Biblioteką”.  

2. Patronem medialnym konkursu jest redakcja „Wiadomości sąsiedzkich”, zwana dalej „ 

Patronem medialnym”. 

3. Konkurs realizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. W sprawach 

nieuregulowanych jego treścią zasady dookreślane są – w czasie jego trwania – przez 

Organizatora.       

  

II. Cel konkursu  

  

Celami konkursu są: zachęcenie mieszkańców Warszawy do korzystania z biblioteki i do 

spędzania wakacyjnego czasu z książką oraz kreatywnego podejścia do zagadnień związanych 

z fotografią amatorską.  

  

III. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu  

  

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.07.2020 r. i trwać będzie do dnia 31.08.2020 r.  

2. Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany do czytelników Biblioteki Publicznej  

im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.  

3. W konkursie może brać udział każdy czytelnik zapisany do Biblioteki Publicznej im. Jana 

Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, bez względu na wiek, który nie zajmuje 

się zawodowo fotografią.  

4. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.  

5. Przedmiotem konkursu są wykonane samodzielnie prace fotograficzne.   

6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy drogą elektroniczną na adres: 

konkurs@bprembertow.waw.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Wakacje z książką”. 

7. Zdjęcie powinno być wykonane i przesłane na podany w regulaminie konkursu adres 

mailowy w okresie trwania konkursu. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału 

w konkursie.   

8. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe. Technika 

wykonania zdjęcia jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane.  Wymagania techniczne zdjęcia: minimum 300 DPI  
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac o niskiej jakości technicznej, 

ukazujących treści niewłaściwe, odbieranych powszechnie za nieobyczajne oraz prac 

naruszających warunki konkursu lub przepisy prawa.  

10.  Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka, czytelnik z książką, w dowolnym miejscu 

spędzania wakacji.    

11.  Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy  

(w przypadku osoby niepełnoletniej –  telefon kontaktowy do opiekuna prawnego), krótki 

opis zdjęcia, wiek autora. Zgłoszenia zdjęcia osoby niepełnoletniej dokonuje jej opiekun 

prawny.   

  

IV. Rozstrzygnięcie konkursu  

  

1. Organizator powołuje Jury Konkursu („Jury”).  

2. W skład Jury wejdzie dyrektor biblioteki, pracownicy biblioteki, przedstawiciel patrona 

medialnego.  

3. Ocena prac nastąpi do dnia 18 września 2020 r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega 

weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy, jak i przyznania miejsc 

ex equo.   

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu biblioteki na 

Facebooku. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród 

telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

5. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych troje laureatów (pierwsze, drugie  

i trzecie miejsce).  

6. W okresie od 2 września 2020 r. do 15 września 2020 r. wszystkie prace konkursowe 

zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II  

w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na Facebooku. Organizator przewiduje 

przyznanie wyróżnienia osobie, której praca uzyska największą ilością polubień.  

7. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.   

  

V. Nota prawna  

  

1. Zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym 

przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i 

upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w konkursie. Naruszenie przez 

Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie 

Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie.  

Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanego zdjęcia  

i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach 

Konkursu.  
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2. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z zaświadczeniem o przysługiwaniu majątkowego  

i osobistego  prawa autorskiego do zgłoszonego do konkursu zdjęcia.  

3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które uprzednio nie zostały nigdzie 

opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.  

4. Organizator uzyskuje również prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania na 

stronie internetowej organizatora i patrona medialnego konkursu oraz stronach 

(profilach) organizatora i patrona medialnego konkursu w mediach społecznościowych, 

jak również zgody na opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach 

promocyjnych  

i marketingowych organizatora.  

5. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. V przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.  

6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac odrzuconych jak również  

z niego wyłączonych, które zostaną zniszczone po ogłoszeniu wyników konkursu.    

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie; imienia, nazwiska, numeru telefonu przez organizatora  

i patrona medialnego w celu rozstrzygnięcia konkursu.   

8. W związku z realizacją wymogów 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 informuje, iż administratorem danych Pani/Pana 

danych osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku z konkursem jest: 

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II, ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa.       

9. Administrator danych osobowych – Dyrektor Biblioteki – przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane są w celu 

realizacji rozstrzygnięcia konkursu przez okres trwania konkursu, a po tym czasie jedynie 

w zakresie prac wyróżnionych.  

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:   

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych;  

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;  
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d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –  

w  przypadku, gdy:  

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.   

  

V. Postanowienia końcowe:  

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  

2. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne  

z uznaniem niniejszego regulaminu.  

  

  

 


