
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„POKAŻ CO CZYTASZ” 

 
1. Postanowienia ogólne 
 
Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta ogłasza 
konkurs fotograficzny „Pokaż co czytasz”. 
 
2. Zasady konkursu 
 
Konkurs trwa od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.  
Termin dostarczenia prac: do 30.04.2020 r.  
 
 
Zadanie polega na przebraniu się za ulubioną postać z czytanej książki i zrobieniu 
sobie zdjęcia w przebraniu wraz z książką. 
Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy do konkursu wraz ze swoimi danymi 
potwierdza, że zgłoszona przez niego fotografia jest oryginalna, jest wynikiem 
jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób 
trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą 
zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub 
wulgarne. 
 
Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, 
a w szczególności praw autorskich. 
 
Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i 
młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres 
do korespondencji. Jeśli zdjęcie będzie przesyłane przez fb dane uczestnika 
należy przesłać w prywatnej wiadomości. 
 
Zgłaszane prace można umieścić pod wiadomością na Facebooku z hasztagiem 
#pokażcoczytasz lub wysyłać na maila biblioteka.moscisko@wp.pl. 
 
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej 
autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w mediach 
społecznościowych. 
 
 



 
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 06.05.2020 r. Wyniki zostaną także 
opublikowane na stronie biblioteki oraz w mediach społecznościowych. 
 
3. Postanowienia końcowe 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli 
wyróżnień konkursowych. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej 
zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz 
zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w 
związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu 
promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do 
wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
 
6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z 
klauzulą informacyjną „RODO” (załącznik do regulaminu). 
 

RODO 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dot. ewidencji uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, szkoleń, 
warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych 

itp.) 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1.      Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy 
Dzierżoniów im. Władysława Reymonta, ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko, 
reprezentowana przez Dyrektora – Justynę Kaczorowską 

 



2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie 
dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę 
Publiczną Gminy Dzierżoniów  im. Władysława Reymonta (takich jak: spotkania 
autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, 
wystawy, zajęcia edukacyjno-artystyczne itp). na podstawie art. 6 ust 1 pkt A. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
 

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do czasu 
zamknięcia sprawy.  
 

5.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania 
zgody na ich przetwarzania. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania 
danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane 
osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane. 

 
6.      Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. 

 
7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich 

niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę 
Publiczną Gminy Dzierżoniów  im. Władysława Reymonta na które są 
organizowane zapisy imienne. 
 
 

 
 


