
  

 

 

 

 
 

 

I. Organizator 
 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka – Gminna Biblioteka Publiczna Węgierska Górka.  

 

II. Uczestnicy 
 

Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej Węgierska Górka, filii bibliotecznych w: Cięcinie, Ciścu  

i Żabnicy oraz mieszkańcy gminy Węgierska Górka.  

 

III. Cel konkursu  
 

1. Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.  

2. Promocja czytelnictwa i zamiłowania do książek poprzez fotografię.  

3. Pobudzanie aktywności twórczej. 

4. Kształtowanie inwencji artystycznej oraz umożliwienie prezentacji własnej twórczości.  

 

IV. Zasady konkursu 
 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, które mają dotyczyć 

książki, miejsc, gdzie ją czytamy i zabieramy ze sobą w czasie letniego wypoczynku  

czy wakacyjnych podróży.  

2. Na konkurs należy zgłaszać prace fotograficzne wykonane podczas okresu trwania konkursu  

tj. od 1 lipca do 30 sierpnia 2022 r.  

3. Minimalna wielkość fotografii to 1600x1200 pikseli, zdjęcie powinno być zapisane  

w formacie jpg. 

4. Fotografia musi zawierać książkę. Zdjęcia przedstawiać mogą samą książkę lub osoby 

czytające.  

5. Fotografia nie może zawierać materiałów reklamowych oraz treści uznanych  

za pornograficzne lub niezgodne z normami obyczajowymi.  

6. Technika wykonania fotografii dowolna, bez obróbek. 

7.  Jeden autor może dostarczyć maksymalnie dwa zdjęcia. Nie dopuszcza się możliwości 

wykorzystania cudzego zdjęcia.  

8. Dostarczone prace należy opisać imieniem i nazwiskiem autora zdjęć.  

9. Do zdjęć prosimy dołączyć uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową. W przypadku osób, 

które nie ukończyły 18. roku życia zgodę musi podpisać rodzic bądź opiekun.  

10. Osoby znajdujące się na przesłanej fotografii powinny podpisać zgodę na upublicznienie 

wizerunku. Jeśli na fotografii będzie znajdować się dziecko przed ukończeniem 18. roku 

życia zgodę na upublicznienie wizerunku musi podpisać rodzic lub opiekun.  

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Lato z książką” 
 



11. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  

12. Podpisanie zgody na upublicznienie wizerunku w przypadku, gdy na przesłanej fotografii 

znajdują się możliwe do zidentyfikowania osoby jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  

13. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie Ośrodka Promocji Gminy 

Węgierskiej Górki w zakładce: biblioteka.  

14. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

 

V. Termin  
 

1. Prace w formie elektronicznej wykonane zgodnie z wymogami organizatora wraz z kartą 

zgłoszeniową (plus dodatkowo zgodą na upublicznienie wizerunku, gdy to wymagane) 

należy dostarczyć w terminie od 1 lipca do 30 sierpnia 2022 r.:  

• mailowo na adres: wegierska-gorka@opg.pl lub gbp4@op.pl  

albo  

• osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej Węgierska Górka, filii bibliotecznych w Cięcinie, 

Ciścu, Żabnicy lub Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka.  

 

2. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 3 września 2022 r. podczas akcji Narodowego 

Czytania w gminie Węgierska Górka.  

 

VI. Postanowienia końcowe  
 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika  

na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z podstawą prawną, którą stanowią:  

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.  

• Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83).  

• Kodeks Cywilny (art. 23 i 24).  

 

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną podstawą 

prawną.  

3. Organizator informuje, że dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną 

opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.  

4. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych fotografii w swoich 

materiałach promocyjnych i informacyjnych, do promocji konkursu, działalności Bibliotek 

Publicznych gminy Węgierska Górka, wykorzystania fotografii w publikacjach oraz 

zamieszczania ich na swojej stronie internetowej i profilu na Facebooku.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  

6. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

 


