
Z Dniem Bibliotekarza przypadającym                                    

8 maja rozpoczęliśmy tegoroczne Święto Bibliotek – Tydzień Bibliotek 

obchodzony w dniach 8 – 15 maja br. ph. „ Znajdziesz mnie w bibliotece”.  

Ze względu na obecną sytuację nie możemy świętować, tak jakbyśmy 

sobie tego życzyli. W tym roku zamiast drzwi otwartych w Bibliotece, gdzie 

dotychczas prowadziliśmy lekcje biblioteczne i spotkania z czytelnikiem,  

Biblioteka ogłasza konkurs fotograficzny ph. „ Książka i Ja” .     

Konkurs kierujemy do wszystkich Czytelników Biblioteki.                                  

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia z książką w zaaranżowanej 

scenerii oraz umieszczenie krótkiego hasła do wykonanego zdjęcia.                                                           

Każde ujęcie jest dobre, uruchomcie wyobraźnie i działajcie !   

Mamy nadzieję, że chętnie przyłączycie się do wspólnego świętowania                               

z Biblioteką. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.                            

Na Wasze prace czekamy do dnia 7 czerwca 2021r.                    

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEO PH. „ KSIĄŻKA I JA” 

1. ORGANIZATOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie. 

2. CELE KONKURSU:   

- promocja czytelnictwa, 

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni, 

- rozwijanie zainteresowań, umiejętności i kreatywności, 

- wizualizacja pasji czytania, miłości do książek, wyrażania emocji. 

3. ZASADY UCZESTNICTWA: 

- Konkurs skierowany jest do wszystkich Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Smykowie. Odbywa się na terenie Biblioteki. 

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia z książką w zaaranżowanej scenerii  

oraz umieszczenie krótkiego hasła do wykonanego zdjęcia.   

-  Prace będą oceniane w następujących KATEGORIACH:  

KATEGORIA I : Przedszkole (praca Grupowa)  

KATEGORIA II Szkoły Podstawowe klasy I-III,  

KATEGORIA III: Szkoły Podstawowe klasy IV-VIII 

KATEGORIA IV: Szkoły średnie 

KATEGORIA V: Dorośli 

- Każdy uczestnik może złożyć 1 pracę w wersji papierowej, wydruk zdjęcia na 

papierze fotograficznym w formacie A4 , zdjęcie kolorowe lub czarno – białe oraz 

krótkie hasło do zdjęcia.   

4. PRZEDMIOT KONKURSU 

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcie i opisu w formie hasła (wydruk zdjęcia na 

papierze fotograficznym w formacie A4, zdjęcie kolorowe lub czarno – białe).                        

Do pracy należy dołączyć podpisany załącznik Nr 1                                                                                              

- Prace powinny być wykonane w określonym rozmiarze, na odwrocie podpisane imieniem                       

i nazwiskiem autora bądź grupy (w zależności od kategorii), oznaczenie kategorii wiekowej.                                                                                             

- Prac nie należy zwijać w rulon ani składać na pół.  

5. TERMIN SKŁADANIA PRAC.  

- Kompletne prace można składać do dnia 7 czerwca 2021 roku do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Smykowie, osobiście bądź listownie.                                                                                                             

- Prace oceniać będzie powołana Komisja Konkursowa przez Organizatora (biorąc pod uwagę 

jakość, kreatywność, oryginalność oraz ich powiązanie z tematem ogłoszonego konkursu).                                                                                                            

- Prace niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane.                                                                                                                                                                                

- Komisja wyłoni  5 najlepszych prace z każdej grupy wiekowej.                                                            

- Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora  i będą widniały na wystawie                          

w GBP w Smykowie,  na stronach internetowych oraz w prasie. 

 



6. WYNIKI. 

- Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora ogłosi wyniki konkursu nie później niż 

do dnia 22 czerwca 2021 roku. 

- Organizator ustala termin i sposób przekazania nagród zwycięzcom. 

7. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

- Udział w konkursie i złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu oraz z przekazaniem praw autorskich organizatorowi i wyrażeniem zgody przez 

autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie, wielokrotnie na cele promocyjne konkursu                        

i organizatora oraz publikowanie w materiałach promocyjnych i na stronach.                                                                                                            

- Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

takich jak imię i nazwisko, adres, nr telefonu i wizerunku do celów przeprowadzenia 

konkursu na zdjęcie promujące czytelnictwo zgodnie z przepisami.                                                

-Jednocześnie uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych 

osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie, NIP 6581894484, z adresem 

Smyków 91 , 26-212 Smyków.                                                                                                                       

- Jednocześnie zostałem/ łam pouczony, ze mam prawo żądania od administratora danych 

osobowych:- dostępu do swoich danych, - otrzymania ich kopii, - sprostowania usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do przechowywania, - wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, - przekazania moich danych 

w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie oraz żądania ich 

przeslania bezpośrednio przez administratora danych innemu administratorowi.                                             

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych 

może będzie  skutkować brakiem prawa udziału w konkursie.                                                                        

- Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.                       

- Kontakt w tym zakresie możliwy jest pod adresem e- mail: gminnabiblioteka@smykow.pl 

 

8. INFORMACJE DT. KONKURSU 

-  Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Smykowie  pod numerem telefonu 41 37 30 066 w godzinach pracy Biblioteki.  

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Załącznik do konkursu fotograficznego ph „ Książka i Ja” – Oświadczenie 

Imię i nazwisko - ………………. 

Adres - ………………………….. 

Nr telefonu - ………………….. 

Kategoria wiekowa - ……………….. 

1. Wyrażam zgodę na udział/ udział mojego dziecka ………………………………… 

(imię i nazwisko) w konkursie fotograficznym ph „Książka i Ja”  i wyrażam zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka w celach wynikających                                           

z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych. 

2. Oświadczam, że jestem właścicielem / moje dziecko jest właścicielem wszelkich praw 

autorskich i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego, 

wielokrotnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na cele promocyjne oraz publikowanie w materiałach 

promocyjnych. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego/mojego dziecka 

wizerunku utrwalonego na zdjęciu. W przypadku, gdy na zdjęciu został utrwalony 

inny niż mój/ mojego dziecka wizerunek, wyrażam zgodę na jego rozpowszechnianie. 

Oświadczam, że posiadam zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich 

wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody 

Organizatorowi. W przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia 

dotyczące pracy zgłoszonej do konkursu, oświadczam, że przyjmuję na siebie pełną 

odpowiedzialność z tego tytułu.   

 

 

Data i podpis uczestnika/ prawnego opiekuna ………………………………………… 


