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Regulamin konkursu fotograficznego „Książka na szczycie” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju,  

ul. Wielkopolska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

 

II. Cel i temat konkursu 

Celem konkursu jest rozwinięcie wyobraźni, kreatywności, aktywności twórczej oraz samodzielności 

uczestników. Konkurs podkreśla, że podróżowanie i czytanie idą w parze i, że nie ma lepszego 

towarzysza podróży niż książka. 

Tematem konkursu jest wykonanie zdjęcia książki w górskiej scenerii. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1) Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych książką i fotografią od 13 roku życia. 

2) Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie. Prace należy przesłać na adres: 

komunikacja@biblioteka.jastrzebie.pl. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie 

JPG. Laureat zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii w rozdzielczości 

pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej. Zdjęcia wywołane 

zostaną w rozmiarze 40 x 60 cm. 

3) Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami 

autora a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych 

dóbr prawnie chronionych. 

4)  Przystępując do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Bibliotece 

Głównej, ul. Wielkopolska 1a lub na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.jastrzebie.pl). 

 

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1) Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu. 

2) Przy ocenie będą brane pod uwagę zgodność z celami i tematem konkursu, walory estetyczne i 

oryginalność. 

3) Termin nadsyłania prac konkursowych mija 30 września 2019 r. (decyduje data wpływu prac do 

siedziby Organizatora) prace, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

4) Prace konkursowe powinny być czytelnie podpisane na odwrocie i zawierać następujące 

informacje:  imię i nazwisko autora pracy (uczestnika konkursu), adres, telefon kontaktowy, e-mail. 

5) O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną. 

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej (www.biblioteka.jastrzebie.pl). 

6) Prace należy dostarczyć na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 

Wielkopolska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 
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V. Ochrona danych osobowych 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju, adres: 

ul. Wielkopolska 1 a,  44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

NIP 633-000-95-56, REGON 001003992 

e-mail: biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl, tel. 32 4717697,  32 4716768 

a. Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.jastrzebie.pl 

2) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją i udziałem w Konkursie 

KSIĄŻKA NA SZCZYCIE organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-

Zdroju. 

3) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i organom. 

4) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5) Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo tę zgodę wycofać. 

6) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie 

danych osobowych. 

7) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Odmowa podania danych 

skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

8) Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu 

i archiwizacji dokumentów dotyczących konkursu. 

9) Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji 

na podstawie analizy danych (w tym o profilowaniu). 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1) Dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika 

niniejszego „Regulaminu konkursu”. 

2) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych 

osobowych dla celów związanych z konkursem. 

3) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w materiałach 

promocyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. 

4) Informacji o konkursie udziela Wypozyczalnia Literatury dla Dorosłych; tel. 032 471 76 97 oraz 

Dział Komunikacji, tel. 032 473 25 82. 

5) W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

 

Konkurs organizowany w ramach projektu "Literatura na wyżynach" 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

http://www.biblioteka.jastrzebie.pl/
mailto:biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl
mailto:iod@biblioteka.jastrzebie.pl

