REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„LITEROBRAZKI NA WAKACJACH”

Konkurs fotograficzny polega na samodzielnym wykonaniu przez dziecko zdjęcia ulubionej
książki w wakacyjnym plenerze. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Książki Obrazkowej
dla Dzieci LiterObrazki.
I.

Ustalenia wstępne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego dla dzieci pod nazwą „LiterObrazki na
wakacjach” (dalej „Konkurs”) jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy (dalej „Organizator”).
2. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 13 lat (dalej „Uczestnik
Konkursu”) - warunkiem dopuszczenia pracy jest pisemna zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego.
3. Celem konkursu jest:
- promocja czytelnictwa,
- rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,
- popularyzowanie sztuki fotografowania,
- rozpowszechnianie Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki,
- współtworzenie z uczestnikami konkursu wirtualnej galerii promującej Festiwal
Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki – wybrane prace zostaną zamieszczone
na stronie Festiwalu: www.literobrazki.pl
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.

II.

Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.
2. Termin nadsyłania prac mija z dniem 31 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00.
3. Prace konkursowe wraz z załącznikami
w zamkniętej kopercie na adres:

należy

przesłać

lub

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,
ul. Długa 41
85-034 Bydgoszcz
(sekretariat WiMBP)
z dopiskiem na kopercie „Konkurs fotograficzny”
Możliwe jest przesłanie prac drogą elektroniczną, na adres:
promocja@wimbp.bydgoszcz.pl
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dostarczyć

Do wiadomości należy dołączyć skan pracy konkursowej oraz skan uzupełnionych
załączników.
4. Koperty z nadesłanymi lub dostarczonymi fotografiami konkursowymi, zostaną
otwarte w dniu 1 września 2021 r. o godz. 10:00 przez komisję konkursową, którą
powoła Organizator.
5. Fotografia konkursowa:
a)
b)
c)
d)

fotografia musi zawierać książkę dziecięcą w wakacyjnej scenerii,
technika wykonania zdjęcia jest dowolna,
każdy Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko 1 fotografię,
fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób
trzecich,
e) fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych
konkursach,
f) UWAGA! W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie
następującej specyfikacji:
 format: JPG,
 rozdzielczość: min 300 dpi.
6. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (Załącznik 1), zawierającą
następujące dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek uczestnika
konkursu, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, nr telefonu rodzica lub
opiekuna prawnego, adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do przesłanej pracy zgody rodzica
lub opiekuna prawnego i zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik
nr 2). W przypadku nie dostarczenia kompletu załączników, prace będą odrzucane
przez komisję konkursową.
8. Zasady przyznawania nagród:
a) kryteria oceny zdjęć to zgodność z tematem konkursu i oryginalność
prezentowanych treści,
b) komisja konkursowa powołana przez Organizatora przyzna nagrody
autorom wybranych zdjęć.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1 września 2021 r. Rodzice lub
opiekunowie prawni laureatów, zostaną poinformowani drogą mailową lub
telefoniczną.
III.

Nagrody
1. Zostaną przyznane 3 nagrody oraz wyróżnienia.
2. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody w postaci książek i
upominków.
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3. Finałowe fotografie trafią do wirtualnej galerii Festiwalu Książki Obrazkowej dla
Dzieci na stronie www.literobrazki.pl
IV.

Ochrona danych osobowych
1. Podane informacje w postaci danych osobowych przetwarzane będą przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
(administrator danych) przy ulicy Długiej 39, tel. 52 33 99 225, fax: 52 328 73 90,
email: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, REGON: 00000280910.
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w WiMBP w Bydgoszczy należy
kontaktować się pod adresem mailowym: iod@wimbp.bydgoszcz.pl
3. Dane osobowe uczestników, rodziców lub opiekunów prawnych, pozyskane są
wyłącznie do celów Konkursu zgodnie z §8 statutu Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
4. Podanie danych osobowych
do uczestniczenia w Konkursie.

jest

dobrowolne,

aczkolwiek

niezbędne

5. Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo żądać od administratora dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie.
7. Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo wniesienia skargi w sprawie
przetwarzania ich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Dane osobowe uczestników konkursu, rodziców lub opiekunów prawnych, będą
przetwarzane przez okres pięciu miesięcy od dnia jego zakończenia.
9. Dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia, nazwiska i wieku będą
publikowane stronie Festiwalu www.literobrazki.pl , a po okresie 5 miesięcy od
opublikowania zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu.
V.

Informacje dodatkowe – publikacja prac
1. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne
i bez żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie praw autorskich do pracy
konkursowej na Organizatora Konkursu na wszystkich polach eksploatacji,
a w szczególności:


w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania
egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami, w szczególności: techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,



odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania, a także publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. sieć Internet),
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wykorzystania dla celów reklamowych Organizatorów przy użyciu
w szczególności prasy, telewizji, sieci Internet,



do zamieszczania pracy konkursowej w całości lub we fragmentach we
wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiałach
reklamowych i marketingowych publikowanych w formie druku, jak i na
wszelkich innych nośnikach informacji, a także na stronach internetowych
Organizatora Konkursu.

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie przez
Organizatorów imienia i nazwiska oraz wieku laureata konkursu, we wszelkiego
rodzaju materiałach związanych z Konkursem.
VI.

Uwagi końcowe
1. Zdjęcia konkursowe nie podlegają zwrotowi, Organizatorzy Konkursu nieodpłatnie
nabywają własność egzemplarza pracy konkursowej.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem rodzica lub
opiekuna prawnego, że uczestnik konkursu jest autorem nadesłanego zdjęcia i nie
jest ono obciążone prawami autorskimi osób trzecich.
3. Przesłanie lub dostarczenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne
z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich, przez rodzica lub opiekuna
prawnego uczestnika konkursu na rzecz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz zgodą na jej wykorzystanie na
polach eksploatacji wymienionych w pkt. V niniejszego regulaminu.
4. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Dział Promocji
tel. 52 33-99-227
mail: promocja@wimbp.bydgoszcz.pl
5. Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
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