
Regulamin konkursu fotograficznego „Siedzę w domu i czytam” 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Siedzę w domu i czytam” jest Biblioteka Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. 

2. Czas trwania konkursu: od 23 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. 

3. Uczestnikami konkursu mogą byd uczniowie klas 4- 8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów 

Polskich w Olsztynku. 

4. Celem konkursu „Siedzę w domu i czytam” jest: 

- zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek, 

- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

- popularyzacja akcji #zostaowdomu,  

- nawiązanie relacji z czytelnikami w czasie pandemii,  

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

5. Przedmiotem pracy konkursowej jest wykonanie fotografii przedstawiającej książkę                                                

w pierwszoplanowej roli, w dowolnej aranżacji, w otoczeniu domowym. 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 

7. Każdy uczestnik ma prawo do wysłania 1 fotografii. 

8. Fotografię należy dostarczyd w wiadomości e-mail na adres: golsztynek_bibio@wp.pl 

9. Wraz ze zdjęciem tą samą drogą należy nadesład skan lub fotografię podpisanej przez 

rodzica/prawnego opiekuna karty zgłoszeniowej uczestnika. 

10. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach za pomocą programów do obróbki zdjęd, 

dodawania elementów zmieniających treśd fotografii, znaków wodnych, imion i nazwisk, linków itp. 

11. Zabrania się nadsyłania do konkursu zdjęd przedstawiających nagośd,szerzących nienawiśd, 

obrażających uczucia religijne, bądź naruszających prawo. Będą one  dyskwalifikowane z udziału w 

konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób, które nadesłały takie fotografie. 

12. Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wyłoni laureatów, którym przyznane zostaną nagrody 

rzeczowe. 

13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 maja 2020 r. Jeśli sytuacja związana z pandemią 

koronawirusanie pozwoli na uroczyste wręczenie nagród, zwycięzców ogłosimy na stronie www oraz 

na facebooku szkoły, a rozdanie nagród nastąpi w terminie późniejszym. 

14. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie facebookowejszkoły oraz na stronie 

www. 

15. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługują mu 

prawa autorskie do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile 

na fotografii konkursowej znajduje się czyjś wizerunek, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że 

osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego 

wizerunku. 
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Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy,  

że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator  

konkursu. 

2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

(imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla  

potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości,  

że podanie danych jest dobrowolne. 

3. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich  

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia  

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

4. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej jego 

realizacji. 

 

 

 

 

 

 


