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Regulamin konkursu fotograficznego 

„Wakacje nie od książki” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny 

Ostaszyk w Mordach. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, a jego głównym założeniem jest 

wyłonienie najciekawszych i najbardziej oryginalnych zdjęć. 

3. W konkursie może brać udział każdy bez względu na wiek i miejsce 

zamieszkania. 

4. Prace konkursowe można nadsyłać formą elektroniczną w dniach od 30 lipca do 

15 września 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia lub 

skrócenia terminu zakończenia konkursu. 

5. Zdjęcia nadesłane na konkurs muszą prezentować sposób spędzania wakacji 

z książką. 

6. Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie e-mailem na adres 

mgbpmordy@poczta.onet.pl zdjęcia o rozdzielczości nieprzekraczającej 5 MB 

i minimalnej rozdzielczości 500 kB, a także dołączenie do niego tytułu i swoich 

danych (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, telefon). 

7. Uczestnik zobowiązany jest wysłać na konkurs tylko jedno wykonane przez 

siebie zdjęcie. Przesłanie jest jednoznaczne z zaświadczeniem o prawie 

autorskim do zgłoszonej fotografii. 

8. Zgłoszone zdjęcia, które nie będą spełniały warunków, o których mowa 

w niniejszym regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

9. O wyborze sześciu zwycięzców konkursu zdecydują komisja konkursowa 

powołana przez organizatorów oraz użytkownicy Facebooka, którzy w dniach od 

23 września (godz. 12.00) do 14 października 2019 r. (godz. 24.00) oddadzą 

swoje głosy na wybrane fotografie. 

10.  Komisja powołana jest na czas trwania konkursu. 

11.  Decyzje komisji będą ostateczne i wiążące dla uczestników. 

12.  Głosowanie na najlepsze zdjęcie za pomocą aplikacji Facebook odbywać się 

będzie od dnia 23 września (godz. 12.00) do 14 października 2019 r. 

(godz. 24.00). 

13. W konkursie organizator przewiduje wyłonienie sześciu zwycięzców. 

14. Trójka zwycięzców zostanie wyłoniona w trakcie obrad komisji konkursowej. 

15. Druga trójka zwycięzców zostanie wyłoniona na podstawie głosów oddanych 

przez użytkowników serwisu Facebook (1 polubienie –1 głos). 

16. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 października o godz. 13.00 w siedzibie 

Organizatora. 

17. Dla zwycięzców przewidziane są przede wszystkim nagrody książkowe. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 
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19. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z:  

o uznaniem warunków regulaminu, 

o wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska uczestnika 

w materiałach związanych z konkursem, w tym w siedzibie Miejsko 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach, na jej stronie internetowej oraz 

portalu społecznościowym Facebook, 

o oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych 

fotografii, a także że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, 

o zapewnieniem, że każda osoba, której wizerunek widnieje na nadesłanej 

fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku,  

w tym w siedzibie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach, na jej 

stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook, 

o zapewnieniem, że uczestnik konkursu oraz osoby, których wizerunek 

widnieje na nadesłanej fotografii zapoznały się z regulaminem konkursu, 

w tym także z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie, o których mowa 

w pkt 22, 

o zobowiązaniem wobec organizatora do naprawienia szkody jaką może 

ponieść organizator, w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi 

z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi 

innymi, 

o wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie, zgodnie 

z art. 6 ust 1 lit. a 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), dalej „RODO”.  

20. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 

25 631-08-26 oraz e-mail: mgbpmordy@poczta.onet.pl lub bezpośrednio 

w Bibliotece w Mordach (ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy) oraz jej filiach 

– w Czepielinie i Radzikowie Wielkim. 

21. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

22. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz osób, których 

wizerunek został uwieczniony na fotografiach jest Miejsko – Gminna Biblioteka 

Publiczna im. I. Ostaszyk w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod 

adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl Podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda uczestnika oraz zgoda osoby/osób uwiecznionych na 

fotografiach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane 

w celu udziału w konkursie „Wakacje nie od książki” organizowanym przez 

Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Mordach, w tym upublicznienia danych 

osobowych w siedzibie administratora danych, na jego stronie internetowej, 

portalu społecznościowym Facebook, prasie lokalnej oraz w celu kontaktu  

z Panią/Panem dla celów związanych z udziałem w konkursie. Dane osobowe 
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będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych może być cofnięta w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia w siedzibie administratora danych lub wysyłając je na adres 

korespondencyjny Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach.  Źródłem 

danych osobowych osób, których wizerunek został uwieczniony na fotografiach 

są uczestnicy konkursu. Odbiorcami danych osobowych będzie administrator 

sieci komputerowej w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach (firma 

NATICOM” Usługi IT Łukasz Kiryluk), członkowie komisji konkursowej oraz 

użytkownicy serwisu Facebook biorący udział w głosowaniu. W związku 

z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje: prawo dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

ich usunięcia, prawo cofnięcia zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane 

osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego. 

Konkurs fotograficzny „Wakacje nie od książki” 

realizowany jest w ramach projektu „Biblioteka po 

drodze – wchodzę!" finansowanego ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury. 

 

 

 


