
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU

I. ORGANIZATOR I UCZESTNICY

•  Organizatorem jest M iejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w  Lidzbarku.

•  Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która nie zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem 

zdjęć.

•  Za profesjonalistę uważa się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło 

lub inną, której przedmiotem jest wykonywanie fotografii.

•  Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Lidzbark. Aby wziąć udział w 

konkursie należy wypełnić form ularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, przesłać skan podpisanego formularza i zdjęcia zgłaszane do konkursu na adres e-mail 

Organizatora mgbplw@ wbp.olsztyn.pl lub biblioteka.lidzbark@ op.pl

II. PRACE KONKURSOWE

•  Fotografia ma przedstawiać elementy pozwalające powiązać ją z tematyką książki i czytelnictwa, 

najlepiej osobę „przyłapaną na czytaniu".

•  Celem konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w  miejscach publicznych takich jak ulica, park, 

przychodnia, sklep, autobus, szkoła itp.)czyta się książki. Należy sfotografować osobę podczas 

czytania.

•  Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 5 fotografii w  wersji elektronicznej (opisane im ieniem i 

nazwiskiem).

•  Prace należy przesłać w  formacie jpg. do dnia 31.08.2021 r . Decyduje data wpływu.

•  Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w  niniejszym 

regulaminie.

•  Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

1. Jest je j autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej 

fo tografii, a także, że prawa te  nie są obciążone prawami osób trzecich.

2. Uczestnik przesyłając fotografię  zapewnia, że osoba, która znajduje się na te j fo tografii wyraziła 

zgodę na nieodpłatną publikację.

3. Przyjmuje warunki regulaminu konkursu,

4. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w 

dowolnym czasie i fo rm ie dla celów promocji konkursu i idei czytelnictwa.

5. UWAGA: fotografie przesłane bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego nie 

będą rozpatrywane przez Jury konkursu.

III. ROZWIĄZANIE KONKURSU

Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane 3 najlepsze zdaniem ju ry  fotografie.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Fotografie dostarczone po term in ie  nie będą brane pod uwagę w  Konkursie.

Organizator konkursu uzyskuje prawo do wykorzystania prac nagrodzonych.

W yniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie in ternetow ej MGBP w  Lidzbarku w w w .bib lio tekalidzbark.p l, a 

zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursu. W przypadku ewentualnych ograniczeń 

związanych z sytuacją epidemiczną nagrody zostaną przesłane pocztą na adres laureatów konkursu.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Adm inistratorem  danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w  Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 13

230 Lidzbark, adres e-mail: mgbplw@ wbp.olsztyn.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu realizacji konkursu organizowanego przez Bibliotekę 

oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody -  art. 6 ust.1 lit. a RODO. Zgłoszenie się do konkursu 

traktow ane jest jako uznanie w arunków niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w  Lidzbarku, w  związku z udziałem w  Konkursie 

fotograficznym „Przyłapani na czytaniu" zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679z dnia 27 kw ietnia 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/W E (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych.
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