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Konkursu fotograficznego Moja miejscowość-Tu się dzieje!
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Organizator konkursu:
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.
Patronat honorowy:
Starosta Pułtuski.
Burmistrz Miasta Pułtusk.
Cele konkursu:
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań własnym regionem.
2. Wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez dokumentowanie życia swojej „małej ojczyzny”.
3. Promocja walorów turystycznych powiatu pułtuskiego.
4. Rozwijanie wśród młodzieży pasji, uzdolnień i wyobraźni artystycznej w dziedzinie fotografii.
5. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych
i ponadpodstawowych powiatu pułtuskiego.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia pokazującego lokalne wydarzenie, bądź
przemiany zachodzące w pułtuskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze, krajobrazie
czy obyczajowości społecznej.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane w kalendarzu na rok 2021.
4. Konkurs ma charakter indywidualny, prace zbiorowe nie zostaną zakwalifikowane.
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, niepublikowaną dotąd pracę.
6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą:
- imię i nazwisko autora pracy,
- godło tzw. pseudonim autorski (może być słowo, zestaw liter bądź cyfr),
- miejsce zamieszkania,
- dane do kontaktu (adres e-mail, nr telefonu),
- szkołę i klasę do której uczęszcza,
- nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego wykonano pracę.
7. Do fotografii należy wskazać miejsce jej wykonania, nazwę i krótki opis (2-3 zdania).
8. Do każdej pracy powinno być dołączone upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
stanowiące załącznik do regulaminu (dla osoby pełnoletniej, dla osoby niepełnoletniej).
9. Prace należy przesłać w formie zdjęcia w formacie jpg na adres e-mailowy:
biblioteka@pultusk.pl w terminie do 31.10.2020 roku.
Wydłużamy termin nadsyłania prac do 15 listopada 2020 r.
10. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora w dwóch kategoriach: szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
11. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
12. Przy ocenie nadesłanych prac będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny:
- spełnienie założeń konkursu,
- jakość walorów artystycznych,
- oryginalność ujęcia tematu
- techniczna jakość wykonania.
13. Zgłoszone zdjęcia będą zamieszczone w galerii konkursowej na FB Biblioteki, gdzie odbędzie
się głosowanie za pomocą reakcji „lubię to” i „super”, które wyłoni jedno zwycięskie zdjęcie
z największą ilością polubień – NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI, Aparat FUJIFILM Instax
Mini.
14. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się: listopad/grudzień b. r.
o czym laureaci konkursu zostaną powiadomieni.

15. Organizator zastrzega, że prace nadesłane na konkurs stają się własnością Biblioteki.
V.

VI.

Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że:
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe zgłoszonych
fotografii,
b) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych
fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
2. Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zgłoszonych
fotografii (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu.
3. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem
i nazwiskiem w celach informacyjnych i promocyjnych.
4. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć przez
Organizatora.
5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych,
których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do
konkursu.
6. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące
naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych
osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z Fotografii zgodnie z ustępami
poprzednimi, doszłoby do ich naruszenia.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im.
Joachima Lelewela z siedzibą przy ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk, tel.: 23 692 21 51,
e-mail: biblioteka@pultusk.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dn. 27 kwietnia 2016 r.) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz
realizacją zadań statutowych Administratora.
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
5. Podane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Mogą być udostępnianie wyłącznie
instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych może
Pani/Pan kierować do inspektora ochrony danych:
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk,
adres e-mail: ido.biblioteka@pultusk.pl
9. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
o wynikach Konkursu.

Informacji o konkursie udzielają:
Monika Komorowska, Ewelina Tomczak
Tel. 23 692 21 51

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną
im. Joachima Lelewela w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu
fotograficznego Moja miejscowość – Tu się dzieje! oraz umieszczeniem nagrodzonej pracy
w kalendarzu na rok 2021.

……………………………..

……………………………………

Miejscowość i data

Podpis

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej i Facebooku organizatora konkursu
fotograficznego Moja miejscowość –Tu się dzieje! oraz w kalendarzu na rok 2021, mojego
wizerunku i danych osobowych.

……………………………..

……………………………………

Miejscowość i data

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………..
…………………………………………. przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną
im. Joachima Lelewela w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu
fotograficznego Moja miejscowość –Tu się dzieje! oraz umieszczeniem nagrodzonej pracy
w kalendarzu na rok 2021.

……………………………..
Miejscowość i data

……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej i Facebooku organizatora konkursu
fotograficznego Moja miejscowość –Tu się dzieje! oraz w kalendarzu na rok 2021
wizerunku i danych osobowych ……………………………………….

……………………………..

……………………………………

Miejscowość i data

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

