
 

Regulamin konkursu fotograficznego  
„Moje podróże literackie” 

(wakacje 2021) 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w 
Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 04-406 Opinogóra Górna, 
zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest pobudzenie i promocja twórczej aktywności 
lokalnej społeczności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowania 
fotografią i literaturą. 

3. Konkurs jest skierowany do osób mieszkających lub uczących się na 
terenie gminy Opinogóra Górna w wieku od 7 lat. 

4. W konkursie może wziąć udział osoba niezwiązana profesjonalnie  

z fotografią przez wykształcenie lub wykonywany zawód. 

5. Komisja konkursowa może wyodrębnić kategorie wiekowe. 

6. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe. 
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie 

Organizatora do 3 września 2021 r. 

8. Wyniki konkursu oraz wybrane przez Organizatora prace konkursowe 
zostaną zamieszczone na wystawie w siedzibie Organizatora, na 
stronie internetowej Organizatora: www.gbpopinogora.pl oraz w 
lokalnej prasie. 

§2. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Żeby wziąć udział w konkursie, należy przesłać Organizatorowi 
pomysłowe zdjęcie swoje/swojej rodziny wykonane - podczas 
wakacyjnej podróży - w miejscu związanym z literaturą (np. przy 
pomniku, muzeum, eksponacie muzealnym, tablicy pamiątkowej, 
miejscu rozgrywania się akcji książki itp.). 

2. Prace należy przesłać drogą elektroniczną do 25 sierpnia br. na adres: 
gbp@opinogoragorna.pl W tytule należy wpisać: Podróże literackie. 

3. Do zdjęcia należy dołączyć krótką informację (5 – 7 zdań) – co widać 
na zdjęciu i w jaki sposób utrwalone miejsce lub obiekt jest związany z 
literaturą (pisarzem, książką). 

http://www.gbpopinogora.pl/
mailto:gbp@opinogoragorna.pl


4. Do zdjęcia powinien być dołączony wypełniony i podpisany Formularz 
zgłoszeniowy – można go dostarczyć osobiście lub przesłać dobrej 
jakości skan/zdjęcie. 

5. Materiały konkursowe (zdjęcie, notatkę i Formularz zgłoszeniowy) 
można osobiście dostarczyć do siedziby Organizatora. 

6. Zdjęcie konkursowe nie może być wykonane na terenie Gminy 
Opinogóra Górna. 

7. Prace należy przesłać w formacie JPG/PNG w pliku nieprzekraczającym 
3MB. 

8. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedną własną fotografię 
dotychczas nie nagradzaną w innych konkursach, do której przysługują 
uczestnikowi niegraniczone autorskie prawa osobiste. Fotografia nie może 
naruszać praw właścicieli do wizerunku innych obiektów oraz nie mogą 
naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

9. Komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę: 
a) zgodność tematu fotografii z tematyką konkursu; 
b) pomysłowość/oryginalność zdjęcia; 
c) wartość artystyczną fotografii, 
d) wartość techniczną fotografii, 
e) atrakcyjność notatki  i jej zgodność z tematyką zdjęcia.  

 

 
§ 3. 

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych 
1. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość 

autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych na 
następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu –wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 
utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony 
powyżej –publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz zrzeka się 
wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego. 



2. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w 
siedzibie Organizatora. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu 
przeprowadzenia konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w 
Opinogórze Górnej (GBP).  

4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Więcej informacji dot. przetwarzania danych 
przez GBP oraz przysługujących praw dostępnych jest na stronie 
internetowej.  

5. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, 
szkoła numer telefonu) jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  

6. Dane osobowe: imię i nazwisko, szkoła, klasa, miejscowość, wizerunek 
uczestnika konkursu mogą być przetwarzane w celach promocyjnych i 
informacyjnych na stronie internetowej, na portalu społecznościowym 
Organizatora, w lokalnej prasie, w papierowych materiałach 
promocyjnych lub informacyjnych Organizatora przez okres publikacji 
materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na 
portalu społecznościowym. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych 
danych osobowych, do ich poprawiania i usunięcia. 
 

§ 5. 
Postanowienia końcowe 

1 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz do 
odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

2 Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu 
rozstrzyga Organizator. 

3 Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej 
odwołania. 


