
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Ballada. To lubię!”

1. Organizatorem Konkursu jest Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu, zwana

dalej Biblioteką lub Organizatorem.

2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i gminy Połaniec.

3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

4. Konkurs  skierowany  jest  do dzieci,  młodzieży  i  osób  dorosłych,  a  udział  w  nim  jest

bezpłatny. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszeniową wypełnia rodzic/opiekun.

5. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia nawiązującego w swobodny sposób do

wybranego  utworu  z  Ballad  i  Romansów  Adama  Mickiewicza.  Fotografia  powinna

przedstawiać miejsce w gminie Połaniec. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

6. Zdjęcie  wraz  z  wypełnioną  kartą  zgłoszenia  należy przesłać  na  adres  e-mailowy

biblioteka@mgbp.polaniec.pl.

7. W  celu  prawidłowego  przebiegu  Konkursu  oraz  wyłonienia  laureatów  Konkursu,

Organizator powoła komisję składającą się z osób wskazanych przez Organizatora.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas trwania akcji Narodowe Czytanie 3 września

2022  roku  oraz  umieszczone  na  stronie  internetowej  Biblioteki.   Zwycięzcy  zostaną

powiadomieni o wygranej również telefonicznie.

9. Administratorem danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  jest  Organizator.  Celem

przetwarzania  danych  jest  realizacja  Konkursu  oraz  promocja  działalności  Organizatora.

Dane  przetwarzane  w  związku  z  wygraną  w  Konkursie,  w  szczególności  wizerunek

zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie

oraz na stronie internetowej Gminy Połaniec oraz Biblioteki. Dane są przetwarzane za zgodą

Uczestnika Konkursu, a jeśli to konieczne,  jego rodzica/opiekuna prawnego. Organizator

przewiduje  przetwarzać  dane  osobowe Uczestników tak  długo,  jak  będzie  to  konieczne

w związku  z  prezentowaniem prac  Konkursowych  oraz  promocją  Organizatora  na  jego

stronie internetowej. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, edycji, ich

usuwania i  przenoszenia po uprzednim zgłoszeniu do Biblioteki.  Uczestnik może złożyć

skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych  Osobowych.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  udziału

w Konkursie. 

10. Uczestnik  poprzez  dokonanie  Zgłoszenia  Konkursowego  gwarantuje,  że  posiada  pełne

prawa autorskie do Pracy Konkursowej oraz że w wypadku prezentowania w Konkursie
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osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację zdjęcia w serwisie Facebook oraz na stronie

Organizatora.  W  przypadku  naruszenia  przez  Uczestnika  praw  osób  trzecich  poprzez

dokonanie  Zgłoszenia Konkursowego i  wystąpienia  osób trzecich z  roszczeniami z  tego

tytułu  przeciwko  Organizatorowi  wszelkie  koszty  powstałe  w  wyniku  zgłoszenia  takich

roszczeń  ponosi  ten  Uczestnik.  Uczestnik,  z  chwilą  dodania  Zgłoszenia  Konkursowego

udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z fotografii

z  prawem do udzielania  sublicencji,  na następujących polach eksploatacji:  a)  utrwalenie

i  zwielokrotnienie  dowolną  techniką  w  tym  w  szczególności  techniką  drukarską

b)  Wprowadzenie  do  obrotu  c)  Wykorzystanie  całości  i  pojedynczych  elementów  dla

potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty

o dowolnych rozmiarach,  materiały okolicznościowe) oraz korzystanie  z  nich w ramach

materiałów  reklamowych,  poprzez  ich  utrwalenie  i  zwielokrotnienie  technikami,  oraz

wprowadzenie  do  obrotu,  rozpowszechnianie,  najem,  użyczanie  a  także  publiczne

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie

przez  siebie  wybranym.  d)  Rozpowszechnianie  i  udostępnianie  w sieci  Internet  poprzez

wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji,  wytworzonych

egzemplarzy.  

11. Warunkami  udziału  w  Konkursie  jest  zapoznanie  się  i  zaakceptowanie  Regulaminu

Konkursu,  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu  realizacji

Konkursu,  wyrażenie  zgody  na  korzystanie  ze  zgłoszonej  pracy  fotograficznej  w  celu

realizacji  Konkursu  oraz  działanie  zgodnie  z  prawem  i  dobrymi  obyczajami,  nie

naruszającymi prawa osób trzecich.

12. Niedopuszczalne jest zgłoszenie do Konkursu fotografii, która została nagrodzona w innym

Konkursie,  zawiera  treści  niezgodne  z  prawem  (obraźliwe,  propagujące  przemoc,

pornograficzne, wulgarne), zawiera przekazy reklamowe, zawiera wirus lub ma uszkodzone

pliki.

13. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki. Organizator zastrzega

sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych

Uczestnika Konkursu.


