
 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„FOTORATURA – KSIĄŻKA NA WAKACJACH” 

 
§1 

Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest:  
 
1) promowanie czytelnictwa;  
2) rozwój kreatywności;  
3) inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.  
 

§2 
Organizator konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Fotoratura – książka na wakacjach” jest Gminna 
Biblioteka Publiczna w Bojszowach, zwana dalej Biblioteką.  
2. Adres organizatora: ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy.  
 

§3 
Uczestnicy konkursu 

 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba niepełnoletnia              
w przedziale wiekowym 11-16 lat po przesłaniu na adres e-mail 
kontakt@biblioteka.bojszowy.pl zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie (Załącznik 
nr 1). 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest: 
a) wysłanie przez opiekuna prawnego konkursowego zdjęcia na adres e-mail: 
kontakt@biblioteka.bojszowy.pl. W temacie email należy wpisać hasło FOTORATURA oraz 
imię, nazwisko i wiek Uczestnika. 
b) wysłanie przez opiekuna prawnego Uczestnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział 
w konkursie określonego w załączniku nr 1 na powyższy adres e-mail. 
 

§4 
Założenia organizacyjne 

 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
2. Konkurs polega na zrobieniu i przesłaniu do Organizatora AUTORSKIEGO ZDJĘCIA, 
którego głównym motywem jest książka na wakacjach/czas z książką na wakacjach.  
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.  
4. Zdjęcie należy przesłać do 31.08.2022r. na adres kontakt@biblioteka.bojszowy.pl,        
z dopiskiem w tytule FOTORATURA 

5. Przesyłający zdjęcie zgadza się z warunkami regulaminu konkursu.  
6. Organizator przewiduje 1 nagrodę główną i dwa wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych 
(1 miejsce – bezprzewodowe słuchawki douszne; wyróżnienia – bony podarunkowe) 
7. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na profilu Facebook Biblioteki w dniu 05.09.2022 r. 
Biblioteka zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć na bibliotecznych profilach 
społecznościowych, stronie internetowej www.biblioteka.bojszowy.pl oraz w prasie lokalnej.  
8. Nagrody/wyróżnienia należy odebrać do 30.09.2022 r.  
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§5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody do nieodpłatnego 
wykorzystywania przez organizatora zgłoszonej fotografii w celu publikacji zdjęcia, 
wydrukowania i prezentacji na wystawie oraz promocji konkursu.  
2. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z 
uznaniem niniejszego regulaminu.  
3. Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.  
 

§6 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:    
Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach  z siedzibą w Bojszowach,   43-220 Bojszowy  
ul. Gościnna 6  
reprezentowana przez  Dyrektora   
tel. : 32 21 89107 

mail: kontakt@biblioteka.bojszowy.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  
tel. : 32 21 89107  
mail: iod@biblioteka.bojszowy.pl 

 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody 

na publikację wizerunku, oraz na przekazanie danych innym podmiotom (strona internetowa 

biblioteki, Facebook, lokalna prasa). 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Gminna Biblioteka Publiczna w 

Bojszowach 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie. 
 
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich w zakresie 

wymaganym przez administratora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie. 

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

(Do wysłania za pomocą e-mail na adres kontakt@biblioteka.bojszowy.pl) 

 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO WYSŁANA ELEKTRONICZNIE 

1. Ja (imię i nazwisko) ............................................wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka/podopiecznego w konkursie 

„FOTORATURA – książka na wakacjach”. 

2. Ja (imię i nazwisko) .........................wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko dziecka, wiek) 

............................................................................................................. w Konkursie 

fotograficznym „FOTORATURA – książka na wakacjach” 

3. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka/podopiecznego  

4. Jestem świadoma(-my) przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, 

że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila na adres kontakt@biblioteka.bojszowy.pl  

6. Jestem świadomy, że wycofanie zgody przed ogłoszeniem wyników konkursu lub 

wysłaniem nagród uniemożliwi przyznanie lub wysyłkę ewentualnej nagrody. 


