
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

MOJE PRZYGODYW ŚWIECIE LITERATURY

na fotografię promującą czytelnictwo

§ 1

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach.

2. Współorganizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach.

3. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach.

4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane poprzez

stronę internetową www.zspbachowice.pl /zakładka Książkobranie/

§ 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest :

 zaprezentowanie własnych wyobrażeń związanych z literaturą i czytelnictwem,
 rozwój zainteresowań i umiejętności fotograficznych wśród mieszkańców gminy

Spytkowice,
 pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji, wrażliwości artystycznej mieszkańców

gminy Spytkowice,
 kształtowanie postaw uczestnictwa mieszkańców gminy Spytkowice w życiu kulturalnym

poprzez udział w wystawach prac pokonkursowych,
 promocja czytelnictwa.

§ 3

Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców gminy Spytkowice.

2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 12,

młodzież – od 13 do 18 roku życia, dorośli (kategoria OPEN) – powyżej 18 roku życia.

§ 4

Prace konkursowe

http://www.zspbachowice.pl


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie fotografii promującej czytelnictwo

– z książką na pierwszym planie lub w tle.

2. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace.

3. Praca powinna być dostarczona w formie wydruku w formacie 21x30 (ew. 20x30) i w wersji

elektronicznej (na płycie CD – nazwa pliku zawiera pseudonim autora i ewentualny numer

kolejny pracy).

4. Uczestnik wykonuje pracę indywidualnie, zgodnie z tematem konkursu. Prace zbiorowe nie
będą podlegały ocenie.

5. Praca konkursowa zgłaszana wcześniej w innych konkursach, skopiowana z Internetu lub
innych publikacji oraz praca, która nie będzie spełniała kryteriów przedstawionych w
Regulaminie, nie podlega ocenie.

6. Do każdej pracy powinna być załączona informacja/metryczka (załącznik nr 1) zawierająca

następujące dane: imię i nazwisko, pseudonim, adres, w przypadku osób niepełnoletnich

zgoda opiekuna.

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 5

Przebieg konkursu

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej wybranej przez organizatora.

2. Prace zrolowane, zniszczone lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

3. Praca konkursowa powinna być opatrzona jedynie pseudonimem, który na czas konkursu

przybierze autor pracy. Pseudonim powinien być umieszczony na odwrocie fotografii, w

nazwie pliku oraz na zamkniętej kopercie dołączonej do pracy. W kopercie powinna być

metryczka pracy, zgodnie z wzorem (załącznik nr 1 do Regulaminu).

4. Pracę należy dostarczyć do siedziby Komisji Konkursowej: Szkoła Podstawowa

im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach (koordynator konkursu – Janina Jezierska-Bobak) lub

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach w nieprzekraczalnym terminie 23.05.2022

r. .

5. W każdej kategorii wiekowej wyłonieni zostaną laureaci (zdobywcy I, II i III miejsca), którzy
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.



6. Decyzja Jury w sprawie wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest
ostateczna.

§ 6
Procedura oceniania prac

1. Praca oceniana będzie według następujących kryteriów:

 zgodność z tematyką Konkursu (0-3),

 twórcza realizacja tematu Konkursu (0-5),

 poprawność pod względem kompozycji i operowania technikami fotograficznymi, celowe

zastosowanie odpowiednich środków wyrazu (0-7),

 ogólny wyraz artystyczny (0-5)

§ 7

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych.

1. Prace uczestników Konkursu można będzie odebrać w siedzibie Ogólnopolskiej Komisji
Konkursowej w terminie do 30 czerwca 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania
prac uczestników Konkursu do celów edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z
zachowaniem praw autorskich.

2. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod warunkiem
że na pracy zamieszczą informację o następującej treści: Praca została przygotowana
i wykorzystana w gminnym konkursie fotograficznym „Moje przygody w świecie literatury”, który
został przeprowadzony przez Szkołę Podstawową im. Ks. Franciszka Golby w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym w Bachowicach.

3. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r.).

§ 8

Uwagi końcowe

1. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator

Konkursu.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej

www.zspbachowice.pl / zakładka Książkobranie/

3. Dokumentacja konkursowa jest przechowywana do 31 sierpnia 2022 r.

4. Szczegółowych informacji udzielają: Łucja Kucia-Supron: e-mail: lucja@onet.pl



Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Ja, niżej podpisana/podpisany …………..………….…………………………..…………………….…………………….,

zamieszkała/zamieszkały ……………………………………………………..……………………...…………………………………...,

posiadająca/posiadający numer PESEL: ……………..…………..………………………., niniejszym oświadczam, że:

1. jestem przedstawicielem ustawowym ……..………………………………………………………………….…………
zwanego dalej Uczestnikiem Konkursu;

2. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia;

3. zapoznałem/am się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora, zawartą w Regulaminie Konkursu;

4. w imieniu Uczestnika Konkursu przenoszę nieodpłatnie na Organizatora prawo własności
pracy konkursowej Uczestnika Konkursu;

5. w imieniu Uczestnika Konkursu udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej
na korzystanie z pracy konkursowej Uczestnika Konkursu, bez ograniczeń co do czasu, miejsca i celu
korzystania, na następujących polach eksploatacji:

a) korzystanie we wszelkich formach działalności statutowej Organizatora, bez jakichkolwiek
ograniczeń w tym zakresie;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności technikami
poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi,
plastycznymi, audiowizualnymi, fonograficznymi, niezależnie od ilości egzemplarzy;

c) wszelkie publiczne udostępnianie w całości lub w części w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w
jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu

d) wprowadzenie do pamięci komputera;
e) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlenie, wystawienie;

6. w imieniu Uczestnika Konkursu upoważniam Organizatora do wykonywania autorskich praw
osobistych do pracy konkursowej w zakresie decydowania o ujawnianiu autorstwa, nadzoru
autorskiego, nienaruszalności formy oraz treści (integralność), jak i rzetelnego wykorzystania wraz z
jednoczesnym upoważnieniem Organizatora do udzielania w tym zakresie dalszych upoważnień
podmiotom trzecim;



7. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika
Konkursu, t.j. imienia, nazwiska, nazwy szkoły, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu;

8. wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu:

a) znajdującego się w pracy konkursowej (jeżeli pracą konkursową jest zdjęcie), poprzez
zamieszczenie całości lub części pracy na wystawie prac konkursowych, stronach
internetowych i mediach społecznościowych Organizatora;

b) w formie zdjęć, wykonanych podczas gali finałowej Konkursu, w materiałach promocyjnych
Organizatora.

……………………………………………………………………………………………………………………
data i podpis

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na opublikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek)
Uczestnika Konkursu, w przypadku uzyskania statusu laureata konkursu, prosimy o wyrażenie
poniższej zgody:

[ ] wyrażam zgodę, w przypadku gdy Uczestnik Konkursu uzyska status laureata konkursu, na
opublikowanie tej informacji zawierającej imię, nazwisko oraz wizerunek Uczestnika Konkursu

……………………………………………………………………………………………………………………
data i podpis

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem udziału w
konkursie:

1. Administrator. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-
Przedszkolny, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod
adresem email: zspbachowice@spytkowice.net.pl.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. e) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO, w związku z przepisami ustawy z 21 listopada 1996r. o
muzeach, w celu zapewnienia uczniom możliwości uczestnictwa w konkursie,

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny w celu umożliwienia przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika
Konkursu wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka,

c. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu publikowania informacji o udziale w konkursie.

4. Odbiorcy danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez
Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to
podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Czas przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
organizacji konkursu oraz wymagany przepisami prawa czas archiwizacji. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

6. Prawa związane z przetwarzaniem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem.

7. Prawo skargi. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Panią/Pana w celu udziału
zespołu w konkursie jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych oznacza brak
możliwości udziału w konkursie. W przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie zgody, niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości publikowania
Pani/Pana danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie
będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.



Załącznik nr 2

Metryczka pracy konkursowej

Imię i nazwisko autora pracy/

pseudonim

adres /telefon kontaktowy

autor

tytuł ilustrowanego utworu



Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Ja, niżej podpisana/podpisany …………..………….…………………………..…………………….……………………….……….,

zamieszkała/zamieszkały ……………………………………………………..……………………...…………………………………...,

posiadająca/posiadający numer PESEL: ……………..…………..………………………., niniejszym oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia;

2. zapoznałem/am się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora, zawartą w Regulaminie Konkursu;

3. przenoszę nieodpłatnie na Organizatora prawo własności pracy konkursowej Uczestnika
Konkursu;

4. udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy
konkursowej Uczestnika Konkursu, bez ograniczeń co do czasu, miejsca i celu korzystania, na
następujących polach eksploatacji:

a. korzystanie we wszelkich formach działalności statutowej Organizatora, bez
jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie;

b. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności technikami
poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi,
plastycznymi, audiowizualnymi, fonograficznymi, niezależnie od ilości egzemplarzy;

c. wszelkie publiczne udostępnianie w całości lub w części w taki sposób, aby każdy
mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w obiegu otwartym lub
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości
zapisu

d. wprowadzenie do pamięci komputera;
e. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlenie, wystawienie;

5. upoważniam Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do pracy
konkursowej w zakresie decydowania o ujawnianiu autorstwa, nadzoru autorskiego,
nienaruszalności formy oraz treści (integralność), jak i rzetelnego wykorzystania wraz z
jednoczesnym upoważnieniem Organizatora do udzielania w tym zakresie dalszych
upoważnień podmiotom trzecim;

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika
Konkursu, t.j. imienia, nazwiska, nazwy szkoły, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu;

7. wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu:



a. znajdującego się w pracy konkursowej (jeżeli pracą konkursową jest zdjęcie), poprzez
zamieszczenie całości lub części pracy na wystawie prac konkursowych, stronach
internetowych i mediach społecznościowych Organizatora;

b. w formie zdjęć, wykonanych podczas gali finałowej Konkursu, w materiałach
promocyjnych Organizatora.

……………………………………………………………………………………………………………………
data i podpis

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na opublikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek)
Uczestnika Konkursu, w przypadku uzyskania statusu laureata konkursu, prosimy o wyrażenie
poniższej zgody:

[ ] wyrażam zgodę, w przypadku gdy Uczestnik Konkursu uzyska status laureata konkursu, na
opublikowanie tej informacji zawierającej imię, nazwisko oraz wizerunek Uczestnika Konkursu

……………………………………………………………………………………………………………………
data i podpis

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem udziału w
konkursie:

4. Administrator. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Bachowicach, zwany dalej Administratorem.

5. Inspektor Ochrony Danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod
adresem email: zspbachowice@spytkowice.net.pl.

6. Podstawa prawna i cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
podstawie:

i. art. 6 ust. 1 lit. e) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w związku z
przepisami ustawy z 21 listopada 1996r. o muzeach, w celu zapewnienia
uczniom możliwości uczestnictwa w konkursie,



ii. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny w celu umożliwienia przedstawicielowi ustawowemu
Uczestnika Konkursu wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka,

iii. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu publikowania informacji o udziale w konkursie.

8. Odbiorcy danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez
Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to
podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Czas przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
organizacji konkursu oraz wymagany przepisami prawa czas archiwizacji. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

10. Prawa związane z przetwarzaniem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem.

11. Prawo skargi. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

12. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Panią/Pana w celu udziału
zespołu w konkursie jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych oznacza brak
możliwości udziału w konkursie. W przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie zgody, niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości publikowania
Pani/Pana danych osobowych.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie
będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.


	1.Prace uczestników Konkursu można będzie odebrać w 
	2.Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji
	3.Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochron

