Masz ciekawy pomysł na to gdzie można czytać książki, zrób fotkę i zgłoś swój udział do 10.04. 2020r.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Z KSIĄŻKĄ WSZĘDZIE DOBRZE...”
I. Organizator : Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie
II. Uczestnicy

:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta i gminy Stryków w
następujących kategoriach:
 kategoria I : uczniowie klas IV - V
 kategoria II : uczniowie klas VI - VIII
III. Cele konkursu :



Celem Konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie,
Pobudzanie kreatywnego myślenia,



Kreowanie „mody” na czytanie literatury w wielu miejscach,




Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

 IV. Warunki uczestnictwa


Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Gminnej Biblioteki Publicznej jednego zdjęcia o
formacie 15cmx21cm., dotychczas niepublikowanego i nienagradzanego, przedstawiającego osobę/y czytające

książki w niezwykłych, nietypowych i oryginalnych okolicznościach .













Praca przesłana na konkurs nie może być poddana żadnej obróbce graficznej, która zmieniłaby ich pierwotny
wygląd.
Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły, numer telefonu oraz kategorię
wiekową (drukowanymi literami).
Opisane regulaminowo prace należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie
pl. Łukasińskiego 4.
Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną.
Kryteria oceniania prac: pomysłowość, humor, walory artystyczne, jakość wykonania fotografii, zgodność z
tematyką Konkursu.
Prace nie będą zwracane-przechodzą na własność organizatora.
Do pracy należy dołączyć oświadczenie wg podanego niżej wzoru.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest
własnością uczestnika i posiada on zgodę widniejących na fotografii osób na rozpowszechnianie ich wizerunku
w ramach konkursu, osoby trzecie nie mogą rościć żadnych praw do organizatora konkursu. Zgłaszając prace

uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej i Facebookiem

V. Postanowienia końcowe
Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać do dnia 10.04 2020 r.
Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Laureaci konkursu otrzymają
dyplomy i nagrody książkowe. Z nadesłanych prac zostanie zorganizowana wystawa w GBP w Strykowie .
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe
laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki. Laureat konkursu
wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki
zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator
zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach biblioteki. Uczestnik

udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

Formularz zgłoszeniowy na konkurs literacki „ Z książką wszędzie dobrze”
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek
Klasa
Adres zamieszkania
Telefon
Adres szkoły

…............................................................
…………………………………………
…............................................................
.............................................................…
…............................................................
…............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych w celu uczestnictwa w gminnym
konkursie fotograficznym, organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4; numer telefonu 42 719-80-94
…....................................

…..............................................
(data i i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(data i podpis nauczyciela )

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Strykowie
Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RE (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2Informujemy , iż :
1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Strykowie, Plac Łukasińskiego 4 ; 95-010 Stryków
2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie
literackim na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
3. Dane osobowe laureata konkursu w postaci imienia i nazwiska będą udostępnione w tomiku
poezji wydanych przez Administratora.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
5. Brak wyrażenia zgody będzie skutkował niemożliwością udziału w konkursie.
ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ
…..............................................
(data i podpis nauczyciela)

….......................................................
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)

