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REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZO-FOTOGRAFICZNEGO 

„CzytaMY na wakacjach” 
 

 
Organizator 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki  publicznej dla 
powiatu pleszewskiego 
 
Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka – Początek Literackiej Podróży” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. 
 
Cele  konkursu 

 Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu; 

 Wykształcenie nawyku codziennego czytania dzieciom przez rodziców/dziadków/opiekunów; 

 Zachęcenie do korzystania z oferty biblioteki; 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych. 
 

Warunki uczestnictwa 

 W konkursie mogą wziąć udział rodziny.  

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przesłanie 
fotografii konkursowej na adres dzieciecy@biblioteka.pleszew.pl wraz z wypełnionym zał. r 1 do 
regulaminu 

 Na zgłaszającym pracę konkursową ciąży obowiązek uzyskania zgody na przetwarzanie wizerunku i 
danych osób znajdujących się na zdjęciu. 

 
Zasady i przebieg  konkursu 

 Konkurs trwa od 27 czerwca 2022 r. do 21 sierpnia 2022 r. Organizator może przedłużyć lub skrócić 
czas trwania konkursu bez podania przyczyn. 

 Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej czytającą rodzinę lub  jej członków (dzieci/ 
rodziców z dziećmi/dziadków z wnukami/ opiekunów z dziećmi) w okresie wakacyjnym.  

 Nadesłane zdjęcia – będą sukcesywnie zamieszczane w czasie trwania konkursu na profilu 
facebookowym biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki.  

 Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.  

 Fotografię należy przesłać do 21 sierpnia 2022 r. na adres dzieciecy@biblioteka.pleszew.pl podając 
swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.  

 23 października 2022 roku nastąpi otwarcie wystawy fotografii przesłanych na konkurs.  
 
Nagrody i laureaci 

 Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora.  

 Komisja przyzna jedną nagrodę główną (Rodzinny Pakiet Wrażeń).  

 Komisja przyzna także wyróżnienia. 

 Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną. 

 Wręczenie nagród nastąpi 25 sierpnia 2022 roku.  
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Postanowienia końcowe  

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym 
Regulaminem przez uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego.  

Informacje o ochronie danych osobowych w bibliotece  

Administratorem danych osobowych uczestników zabawy jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w 
Pleszewie z siedzibą ul. Kolejowa 1 , 63-300 Pleszew, tel: 62 7428358, email: biblioteka@pleszew.pl. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia  w celu 
organizacji konkursu oraz w celu działalności informacyjno-promocyjnej biblioteki;  

Podstawą przetwarzania danych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest wyraźna zgoda 
zgłaszającego na uczestnictwo w w/w konkursie (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);  

Podanie danych jest niezbędne do uczestniczenia w konkursie, w przypadku niepodania danych niemożliwe 
jest uczestnictwo w konkursie;  

Dane  osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty 
uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane 
osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. 

Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 
osobowe zostały zebrane. 

Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Dane osobowe uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres czasu 
niezbędny do organizacji wydarzenia i jego promocji.  

Uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: ochrony danych osobowych, informacji o 
zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o 
sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania,  prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu 
Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych (iod.bibliotekepleszew@wp.pl) oraz prawo 
do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO, prawo do 
usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się 
ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania  na  adres pocztowy administratora. 
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.  

Dodatkowych informacji ze strony Organizatora udziela Paulina Marciniak pod nr tel. 62 74-28-358 wew. 15,  

e-mail: dzieciecy@biblioteka.pleszew.pl 

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka – Początek Literackiej Podróży” dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
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