REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pt. „Rodzinne czytanie baśni i legend” – konkurs fotograficzny
I. Organizator Konkursu:
1. Stowarzyszenie „Trzecie Miejsce” w Sępólnie Krajeńskim
II. Celem konkursu jest:
1. Promocja rodzinnego czytania baśni i legend charakterystycznych dla regionów
i miast polskich.
2. Rozwijanie zainteresowań fotograficznych
3. Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu.

III. Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i ich rodzice z Gminy Sępólno Krajeńskie.
2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie przez uczestnika
konkursu.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia
przedstawiającego rodzinne czytanie baśni i legend (minimum jeden dorosły +
dziecko/dzieci w wieku od 3 do 10 lat).
4. Fotografie dostarczyć należy w wersji elektronicznej ( zapisane w formie JPG)
e-mailem na adres dziecieca@biblioteka-sepolno.pl lub osobiście w sępoleńskiej
bibliotece. Prace należy składać do dnia 21 lipca 2021 r. do godziny 17:00.
5. Dodatkowo należy wypełnić kartę zgłoszenia uczestnika konkursu fotograficznego
(patrz załącznik nr 1).
6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
7. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez
Organizatora.
8. Jury biorąc pod uwagę zgodność z tematem i wartość artystyczną fotografii
przyzna trzy nagrody główne. Dodatkowo najciekawsze prace zostaną zamieszczone
na banerze promującym rodzinne czytanie oraz zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej w wersji online.

IV. Ogłoszenie wyników Konkursu
1.
Lista
laureatów
zostanie
www.biblioteka-sepolno.pl

opublikowana

na

stronie

Internetowej

2. Osoby nagrodzone/wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo - w
terminie do 10 sierpnia 2022 r.
3. Nagrody w postaci „zestawów upominkowych” dla członków rodziny za trzy
pierwsze miejsca wręczone zostaną 12 sierpnia 2022 r. w Bibliotece Publicznej im. J.
Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim.
4. Prace laureatów prezentowane będą na wystawie pokonkursowej do 19 sierpnia do
2022 r. w sępoleńskiej bibliotece.

V. Odpowiedzialność organizatora i uczestników konkursu
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem dostarczonych zdjęć i nie narusza
praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób. Wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie, rozpowszechnianie oraz prezentację na wystawie pokonkursowej
nadesłanych zdjęć.
2. Fotografie przechodzą na własność Organizatora.
3. Poprzez udział w konkursie uczestnik i jego opiekun wyraża zgodę na :
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu fotograficznego.
- wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Trzecie
Miejsce i Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim na
następujących polach eksploatacji (m.in. foldery, plakaty, artykuły prasowe, wywiady,
Internet www.biblioteka-sepolno.pl, www.gmina-sepolno.pl oraz inne strony z treściami
dotyczącymi edukacji kulturalnej, edukacji artystycznej, amatorskiego ruchu
artystycznego.
4. Administratorem danych osobowych gromadzonych w trakcie Konkursu jest
Stowarzyszenie „Trzecie Miejsce” w Sępólnie Krajeńskim. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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).
5. Osobom wskazanym w pkt 4 przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych
osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia do innego administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych przez Stowarzyszenie przed cofnięciem
zgody.
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia
Ogólnego.

Konkurs zorganizowano w ramach projektu
„Legendy i podania skrzat opowiada”.
Projekt finansowany jest ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie,
a realizowany przez Stowarzyszenie „Trzecie Miejsce”.

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA ZGŁOSZENIA:

Oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego „Rodzinne czytanie baśni i legend”
imię i nazwisko uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………………………
telefon kontaktowy, adres e-mail ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………....
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego
„Rodzinne czytanie baśni i legend” i zgłoszona przeze mnie fotografia jest mojego
autorstwa.
2. Oświadczam, że rozpoznawalne na zdjęciach osoby wyraziły zgodę na publikację ich
wizerunku.

…………………………………………………

……………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)

(czytelny podpis uczestnika konkursu)

