Regulamin konkursu fotograficznego „Rezerwat Kuźnik – moje inspiracje”
Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Pedagogiczną w Pile z okazji Tygodnia Bibliotek
przypadającego w dniach 8-15 maja 2020 r. Koordynatorami ze strony organizatora są osoby:
Lidia Bochan i Magdalena Gutowska.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół powiatu pilskiego i będzie rozpatrywany w trzech
kategoriach: uczniowie z klas IV-VI, uczniowie klas VII-VIII oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych.
Cele i założenia konkursu
1. Celem konkursu jest:
- popularyzacja aktywności fizycznej jako formy spędzania wolnego czasu,
- wizualizacja piękna natury, przyrody, krajobrazu w fotografii
- edukacja regionalna i ekologiczna,
- wspomaganie pracy szkół w zakresie realizacji kierunku polityki oświatowej państwa
„Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji
podstawy programowej kształcenia ogólnego”
- rozwijanie wrażliwości artystycznej.
2. Tytuł konkursu „Rezerwat Kuźnik – moje inspiracje” nawiązuje do tematyki zgłaszanych
fotografii, które powinny przedstawiać artystyczne spojrzenie na rezerwat przyrody.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych na adres
informacja@cdn.pila.pl od 17 lutego br. do 7 maja br. (decyduje data wysłania e- maila).
Zasady konkursu:
1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii innych autorów,
- posiada zgodę osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciach, na ich upublicznienie dla
celów promocyjnych konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek
natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu (w
przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 18 lat w posiadaniu takiej zgody powinien być jego
opiekun prawny).
2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.
3. Fotografię stanowiącą przedmiot konkursu należy zapisać w formacie jpg o wymiarach
1200x1800 pikseli, nie przekraczających 1MB na adres informacja@cdn.pila.pl. Uczestnik
może wykorzystać programy komputerowe oraz aplikacje służące do obróbki bądź retuszu
zdjęć np. dodając efekty specjalne.
4. Do każdej pracy należy dołączyć w e-mailu informację zawierającą:
- tytuł zdjęcia,
- imię i nazwisko autora,
- wiek,
- nazwę szkoły,
- telefon kontaktowy,
- oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, w przypadku osoby
niepełnoletniej podpisane przez rodzica/opiekuna lub wychowawcę.
5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac na wystawie.

7. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, ogłosi nagrody
główne i wyróżnienia.
8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z
inspektorem ochrony danych na adres poczty elektronicznej: inspektor@cdn.pila.pl
9. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Administratora następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.
10. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.
11. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, wiek) oraz umieszczenie tej informacji w
materiałach promujących konkurs na stronach internetowych, portalach
społecznościowych oraz w mediach.
12. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców, po wyrażeniu przez nich zgody podczas
rejestracji, będą przetwarzane i używane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu
oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
13. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku.
14. Zdjęcia z konkursu, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane lokalnym
mediom.
15. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1. Lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w
celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych
związanych z realizacją konkursu.
16. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
18. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
19. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 maja 2020 r., o godz. 16.00 w
Bibliotece Pedagogicznej w Pile przy ul. Bydgoskiej 21 (Czytelnia)
20. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania na stronie internetowej Biblioteki
www.bp.pila.pl
Aneks do regulaminu:
W związku ze stanem epidemicznym i zagrożeniem chorobą Covid-19 oraz wiążącym się z tym
zaleceniem MZ o ograniczeniu wychodzenia z domu i okresowym zamknięciu terenów rekreacyjnych,
przedłużony został termin nadsyłania prac konkursowych do 21 września 2020.
Wręczenie nagród nastąpi 25 września 2020 r. o godz. 16.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Pile,
przy ul. Bydgoskiej 21 (Czytelnia).

