
 
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Książka łączy pokolenia” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla  

81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 2a. 

2. Konkurs odbywa się w ramach III Festiwalu Twórczości dla Dzieci „Karuzela Sztuki”. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego. 

4. Prace – fotografie będą oceniane osobno w dwóch kategoriach wiekowych: 

                        - I – uczniowie klas 1-3 SP 

                        - II – uczniowie klas 4-8 SP. 

5. Każdy z autorów może nadesłać do 2 fotografii. 

6. Interpretacja tematu jest dowolna. 

7. Prace należy dostarczyć do 19 maja 2019 r. w wersji elektronicznej (w formacie JPG; wielkość pliku 

nie przekraczająca 3 MB; na adres biblioteka@kosakowo.pl w formie załączników do listu 

elektronicznego bądź osobiście na płycie CD). 

8. Fotografie, na których widnieć będą jakiekolwiek znaki (np. daty) zostaną zdyskwalifikowane. 

9. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 2) gwarantuje udział w konkursie.  



10. Rozdanie nagród nastąpi 24 maja 2019 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie podczas 

pierwszego dnia III Festiwalu Twórczości dla Dzieci „Karuzela Sztuki”. 

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

12. Organizatorzy przewidują po 3 nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. 

13. Sponsorem nagród jest Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla oraz Starostwo 

Powiatowe w Pucku. 

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac 

w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń w ramach działań Biblioteki. 

15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, odwołania nie zostaną 

uwzględnione. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych organizatora. 

18. Wszelkich informacji udzielają: Anna Paturej i Daria Gużewska – 725 204 656 lub 58 735 46 56 

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. 

Augustyna Necla, ul. Fiołkowa 2A, 81-198 Kosakowo. 
b. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: 

iod.biblioteka@kosakowo.pl lub listownie na adres siedziby Biblioteki. 
c. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i popularyzacji konkursu 

fotograficznego „Książka łączy pokolenia”, na podstawie art.6 ust 1 lit. a) zgody osób, których 
dana dotyczą, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadnionego interesu 
administratora danych. 

d. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby w nim uczestniczyć. 
e. Dane osobowe dziecka mogą być udostępnione na stronie internetowej Administratora oraz 

profilu Administratora prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook. Odbiorcami tych 
danych osobowych mogą być również media. Podane dane osobowe mogą być przekazywane do 
państw trzecich zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych portalu społecznościowego 
Facebook. 

f. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 
g. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



h. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące 
przepisy o ochronie danych osobowych. 


