Regulamin gminnego konkursu fotograficznego
„Ubierz się w książkę”
I. Organizatorzy konkursu:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach, biblioteka szkolna Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Chrustowie.
II. Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i wyrabianie poczucia estetyki,
- popularyzacja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób,
- wykorzystanie zasobów bibliotek szkolnych.
III. Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych
(również oddziały przedszkolne). Polega na wykonaniu jednej autorskiej fotografii, która
przedstawia połączenie okładki książki lub czasopisma z postacią fotografowanej osoby lub
specjalnie zaaranżowanym otoczeniem.
2. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest dołączenie do pracy konkursowej wypełnionego
i podpisanego Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) przez
rodziców lub opiekunów prawnych. Wyrażenie zgody na udział w konkursie osoby niepełnoletniej
przez rodzica lub opiekuna prawnego jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego
Regulaminu.
3. Czas trwania konkursu 04.04.2022 r. do 25.04.2022 r.
4. Zgłaszanie prac:
a) wiadomość elektroniczną zatytułowaną Konkurs należy wysłać na adres
pbpoborniki@gmail.com. Wiadomość powinna składać się ze zdjęcia w oryginalnej
rozdzielczości (w formacie jpg) oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
b) wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do biblioteki szkoły, do
której uczęszcza dziecko.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach
pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych Organizatorów.
IV. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1 Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatorów.
2. Prace będą ocenione pod względem zgodności z tematyką konkursu i oryginalności.
3. Laureaci otrzymają nagrody.
4. Laureaci zostaną powiadomieni o sposobie odebrania nagrody w odrębnej wiadomości.

Załącznik nr 1
KARTA UCZESTNIKA

I. Karta uczestnika

Imię i nazwisko autora pracy:……………………………………………………………………

Wiek uczestnika, klasa:……………………………………………………………………………

Nazwa, adres placówki oświatowej:……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko i imię, numer telefonu, adres email opiekuna:…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

II. Informacja dla rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 19 60-320 Poznań, adres e-mail:
biblioteka@pbp.poznan.pl, tel. 61 861 69 74
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
z Inspektorem ochrony danych osobowych, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań, e-mail: i IOD_PB@rodo.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu „Ubierz się w książkę”
b) archiwalnych
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody
b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
w tym archiwizację
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania konkursu
6. Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast niepodanie danych skutkuje brakiem
możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone

7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa
w pkt. 3A
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w przypadku o którym mowa w pkt. 3A
9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku o którym
mowa w pkt. 3a gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
12. W przypadku uzyskania tytułu laureata dane osobowe dziecka w zakresie: imię, nazwisko,
wizerunek, będą podawane do publicznej wiadomości
Powyższe przyjąłem/łam do wiadomości
………………………………………………. ……………………………................…….
Miejscowość, data
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
III. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu
1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie „Ubierz się w książkę”
2. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w Karcie Uczestnika i ich zgodność
ze stanem na dzień złożenia Karty.

…..................................................…. ..…...............................................…………………….
Miejscowość, data
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
IV. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu
1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych dziecka i ich przetwarzanie przez Publiczną
Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu zgodnie z zasadami podanymi powyżej - w punkcie II
(Informacja dla Uczestnika Konkursu w związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych) oraz na ekspozycję jego pracy.
2. Wyrażam zgodę na publikację pracy Uczestnika na stronie internetowej
Organizatora.

.......................................................…………………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

........................................................................................................................................………….
Miejscowość, data
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

