REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Biblioteki Publicznej w Stęszewie:
„Letnie podróże ? Tak ! Ale z książką”.
Organizator: Biblioteka Publiczna w Stęszewie, ul. Rynek 22, 62-060 Stęszew.
Termin konkursu: od 20.07.2022 r. do 31.08.2022 r.
Adresaci: mieszkańcy Gminy Stęszew.

Cele konkursu
1. Rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie fotografii.
2. Promocja książki i czytelnictwa.

Założenia organizacyjne
1. Uczestnik konkursu przesyła do biblioteki max do 5 zdjęć w formie cyfrowej poprzez
kanały takie jak:
- e-mail: biblioteka@steszew.pl
- bezpłatny komunikator WhatsApp nr telefonu: +48 573-783-930
- poprzez Facebook Biblioteki „Biblioteka Publiczna w Stęszewie” – komunikator
Messenger.
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Przyjmowane będą zdjęcia utrwalone w popularnych formatach cyfrowych, np. JPG,
PNG. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów technicznych
związanych z przesyłaniem, otwieraniem i zapisem zdjęć.
Każdy uczestnik wraz ze zdjęciem przysyła swoje dane osobowe: imię, nazwisko, wiek,
miejsce zamieszkania i nr telefonu. Uczestnik otrzymuje od potwierdzenie odbioru
zdjęć przy pomocy e-maila, komunikatora lub telefonicznie
Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonych zdjęć w mediach takich jak: strona WWW instytucji, FB.
Zdjęcia należy przesłać do Biblioteki Publicznej w Stęszewie, ul. Rynek 22, w terminie
do 31 sierpnia 2022 r.
Ogłoszenie wyników odbędzie się we wrześniu 2022 r. na stronie internetowej i FB
Organizatora.
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.
Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają symboliczne nagrody w kategorii I, II i III miejsce
oraz wyróżnienia. Odbiór nagród odbędzie się w siedzibie Biblioteki, ul. Rynek 22, 62060 Stęszew.

8. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane w galerii internetowej Biblioteki Publicznej
w Stęszewie.

Zgody:
1. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw
autorskich do fotografii i udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej,
nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na
korzystanie ze zdjęć dla celów promocji konkursu na portalach Organizatora i w prasie
lokalnej.
2. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że sportretowane osoby
wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku.
3. Zgłaszając zdjęcia do konkursu uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia niniejszego konkursu przez
administratora danych osobowych – Bibliotekę Publiczną w Stęszewie zgodnie z
ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
4. Podając dane osobowe uczestnik potwierdza że są one zgodne z prawdą.
5. Przesyłając prace na konkurs uczestnik poświadcza, iż zapoznał się z treścią Klauzuli
informacyjnej dot. przetwarzania danych w Bibliotece Publicznej w Stęszewie
dostępnej na stronie internetowej: https://bibliotekasteszew.info/ochrona-danychosobowych
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
Regulaminu.

