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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„POWIAT ŚWIECKI W TWOIM OBIEKTYWIE” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu,  

ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Świeckiego 

zainteresowanych fotografowaniem:  

- dzieci od 10 roku życia i młodzieży, 

- dorosłych. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych.  

4. Celem konkursu jest: 

- popularyzowanie sztuki fotografowania 

- rozwijanie wyobraźni i aktywności artystycznej 

- promocja walorów przyrodniczych i turystycznych  Powiatu Świeckiego 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Tematem fotografii konkursowych powinny być: piękno przyrody i krajobrazu, 

ciekawe miejsca związane z tradycją i kulturą oraz zabytki Powiatu Świeckiego. 

7. Każdy uczestnik przesyła 1 fotografię. 
8. Fotografia zgłaszana na konkurs nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich. 

9. Fotografia nie może być wcześniej publikowana ani zgłaszana w innych 

konkursach. 

10.  Wymagania techniczne prac konkursowych: 

- orientacja prac pozioma, 

- proporcje boków 3:2, 

- wielkość pliku min. 3000 pikseli, 

- prace konkursowe zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF, 

- prace należy przesłać na płycie CD lub DVD z kartą zgłoszenia (płyty 

przechodzą na własność organizatora), 

- nazwa pliku zawiera nazwisko oraz imię uczestnika. 

11.  Zdjęcie z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora. 

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.bpswiecie.pl. 

12.  Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza, że przysługują mu wszelkie  

prawa autorskie do nadesłanej fotografii oraz oświadcza, że wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej fotografii oraz publikowanie 

jego imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w materiałach związanych z 

relacją pokonkursową w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, jak 

również na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych. 

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie, modyfikowanie i 
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zwielokrotnienie fotografii dowolną techniką bez ograniczenia co do ilości i 

wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie i udostępnianie fotografii. 

13.  Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem oraz wadliwe 

technicznie. 

14.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac powstałe w 

trakcie przesyłki. 

15. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursowego. 

16. Termin nadsyłania prac upływa 2 października 2020r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 

17.  Prace można składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora: 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu 

ul. Sądowa 5 

86-100 Świecie 

Z dopiskiem:  

Konkurs fotograficzny „Powiat Świecki w Twoim obiektywie” 

 

18.  Laureaci konkursu i osoby wyróżnione zostaną poinformowani telefonicznie o 

sposobie odbioru nagród. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych 

oraz dyplomy. 

19.   W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe może dokonać 
innego podziału nagród. 

20.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 16 października 2020r. Wyniki konkursu 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.bpswiecie.pl. 

21.  Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

22.  Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz 

na profilu społecznościowym Facebook. 

23.  Więcej informacji na stronie www.bpswiecie.pl oraz pod nr tel. 523311967 
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Załącznik nr 1 

 

   KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS 

        „POWIAT ŚWIECKI W TWOIM OBIEKTYWIE” 
organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu 

 

 Imię i nazwisko 

……………………...……..……………………………………………………………………………………… 

wiek uczestnika …………………………………………………………  

telefon…………………………………………… adres e-mail ............................................................................  

adres zamieszkania/korespondencji ………...…………………………………….…….……………………….. 

……………………………………………………………………………….…………………………………… 

Miejsce wykonania zdjęcia ………………………………………………………………………………………  

tytuł ……………………………………………………………………………………………………………… 

 OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem, 

dostarczonych zdjęć. udzielam Organizatorowi – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świeciu nieodwołalnego 

i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć moich / mojego dziecka* bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie zgodnie z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu 

fotograficznego. Oświadczam, że zdjęcie te nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane.  

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a* i nieograniczony/a* w zdolności do czynności prawnych, oraz że 

zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

 

                .............................................................................  

                                         czytelny podpis 

 

OŚWIADCZENIE  (rodzic, opiekun prawny) 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) .................................................................................., 

którego jestem prawnym opiekunem na udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Świeciu. Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu fotograficznego.  

 

..................................................... 

czytelny podpis 

*niepotrzebne skreślić  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sądowa 5, 

86-100 Świecie, tel. 52/3311967, wypozyczalnia@bpswiecie.pl. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez adres e-mail: daneosobowe@csw.pl,  telefonicznie: 52 56 83 108,   

Państwa Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu 

fotograficznego „ Powiat Świecki w Twoim obiektywie”. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, adres do 

korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail) jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną    

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym 

formularzu  przez: POWIATOWĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W ŚWIECIU, z siedzibą przy ul. 

SĄDOWEJ 5, 86-100 Świecie w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Powiat Świecki w 

Twoim obiektywie” oraz w relacjach pokonkursowych (w mediach)? 

           TAK             NIE 

Czy wyrażasz zgodę na komunikację ze strony Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej / telefonu ?          TAK             NIE 

Czy wyrażasz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w relacjach prasowych i internetowych                  

w związku z konkursem?                 TAK             NIE 

 


