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Regulamin konkursu fotograficznego „Wylansuj książkę” 

 

1. ORGANIZATORZY 

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wylansuj książkę” – 

zwanego dalej „Konkursem” jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPiCAK), zwana dalej 

„Organizatorem”.  

1.2 Konkurs odbywa się w ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki 

2022” i zadania „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie 

wielkopolskim”, które dofinansowano ze środków Instytutu Książki 

pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

2.1. Celem Konkursu jest promowanie czytelnictwa, ożywienie środowisk 

skupionych wokół bibliotek publicznych oraz rozwijanie kreatywności. 

2.2 Konkurs polega na sfotografowaniu książki w sposób nietypowy, 

niestandardowy, zaskakujący. Tak, aby pokazać, że czytanie jest 

ciekawe, a książka to przygoda, pomoc, rozrywka, ukojenie. A może coś 

jeszcze? 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZYJMOWANIE PRAC 

3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być klubowicze z Wielkopolskich 

Dyskusyjnych Klubów Książki w wieku od 13 lat. Nadesłane zdjęcia 

będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 13-17 lat i 18+ 

 

3.2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedno lub dwa 

nienagradzane wcześniej zdjęcia. 

3.3. Zdjęcia należy opisać imieniem i nazwiskiem (np. 

magdakowalska.jpg) 

3.4. Zdjęcia w formie elektronicznej, w formacie JPG, można nadsyłać 

na adres mailowy: dkk@wbp.poznan.pl w terminie od 19 września 2022 r. 

do 31 października 2022 r. do godziny 23.59. 
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3.5. Zdjęcia należy przesłać wraz ze skanem formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

3.6. Jeżeli na zdjęciu znajduje się wizerunek innej osoby, uczestnik musi 

dołączyć podpisany przez tę osobę formularz zgody na nieodpłatną 

publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby (załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu). 

3.7. Pamiętaj, aby zachować szacunek do twórczości innych i kulturę 

w wypowiedziach i zdjęciach. Zdjęcia zawierające wulgaryzmy oraz 

niecenzuralne słowa i obrazy nie będę brały udziału w konkursie. 

 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

4.1. Najciekawsze zdjęcia zostaną wybrane  i nagrodzone przez 

koordynatorki wielkopolskich Dyskusyjnych Klubów Książki z WBPiCAK. 

4.2. Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi 8 listopada 2022 r. na 

stronie 

internetowej biblioteki www.wbp.poznan.pl oraz na Facebooku 

WBPiCAK. Organizator ma prawo podać imiona i nazwiska laureatów na 

stronie internetowej i fanpage’u biblioteki. 

4.3. Laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości 

mailowej i/lub telefonu na wskazany adres mailowy i/lub numer 

telefonu. 

4.4. Nagrody w Konkursie mają charakter rzeczowy.  

4.5. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

4.6. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie WBPiCAK w Poznaniu 

przy ul. Prusa 3 lub wskazać adres do wysyłki pocztowej. 

4.7. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. 

po tym czasie nagroda traci ważność. 

 

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 

przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takim 

wypadku nagroda przepada. 

4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane 

wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych 

osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie 

o przyznaniu nagrody. 

4.10 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w 

uzasadnionych przypadkach i zobowiązuje się poinformować o nich 

niezwłocznie uczestników i zainteresowanych konkursem. 

4.11. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator. 
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KONTAKT 

Małgorzata Bochińska, Anna Sabiłło 

Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBPiCAK 

dkk@wbp.poznan.pl tel. 61 66 40 861 

 

5. ZGODY I POŚWIADCZENIA 

3.8. Zgłaszając swoje zdjęcie na Konkurs, każdy uczestnik oświadcza, że 

jest ono jego samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada 

osobiste i majątkowe prawa autorskie. 

3.9. Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na Konkurs akceptuje 

warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora Konkursu „Wylansuj książkę” 

wynikających z tytułu udziału w Konkursie oraz upowszechnianie wyników 

konkursu i wizerunku laureatów na potrzeby materiałów promocyjnych, 

informacyjnych itp. Z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz 

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). 

3.10. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając zdjęcie, udziela niewyłącznej, 

nieodpłatnej licencji do korzystania ze zdjęcia na polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu. 

3.11. Uczestnicy Konkursu będący autorami prac nagrodzonych lub 

wyróżnionych przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do 

nadesłanych na konkurs zdjęcia  i udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej 

wypowiedzeniu licencji na korzystanie z tych prac (w całości lub 

fragmentach) dla celów promocji konkursu w zakresie następujących pól 

eksploatacji: umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac 

w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w 

czasopiśmie WBPiCAK „Panorama Wielkopolskiej Kultury” i materiałach 

reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, 

plakatach), materiałach multimedialnych dotyczących biblioteki 

pokazywanych w siedzibie biblioteki i poza nią w celach promocyjnych, a 

także na stronie internetowej biblioteki www.wbp.poznan.pl. i na profilu 

Facebook WBPiCAK. 

http://www.wbp.poznan.pl/
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6. DANE OSOBOWE 

5.1. W związku z obowiązywaniem 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), dalej 

„RODO”, niniejszym informujemy: 

a) administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu 

Fotograficznego „Wylansuj książkę” oraz opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika tego Konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i 

Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 

Poznań, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12, 

b) w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik konkursu i 

opiekun niepełnoletniego uczestnika konkursu może skontaktować się z 

wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych pod adresem email: iod@wbp.poznan.pl, 

c) dane osobowe uczestnika konkursu i opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu: 

- przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym opublikowania informacji o 

wynikach konkursu i laureatach – na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 

ust. 1 lit. a RODO,  

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym 

obowiązków podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, 

d) dane osobowe uczestnika konkursu i opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika konkursu będą przetwarzane przez upoważnionych 

pracowników i współpracowników Administratora. Odbiorcami danych 

osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, w tym 

usługi związane z obsługą informatyczną, czy też prawną. 

e) dane osobowe uczestnika konkursu i opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich (państw, 

które nie należą do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego). 

f) dane osobowe uczestnika konkursu i opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika konkursu będą przetwarzane i przechowywanie przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w 

uzasadnionych przypadkach zgodnie z terminami archiwizacji 

określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 
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r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

g) uczestnik konkursu i opiekun niepełnoletniego uczestnika konkursu 

posiada następujące prawa: 

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  

- prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

- prawo do przenoszenia danych, 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

h) jeśli uczestnik konkursu i opiekun niepełnoletniego uczestnika konkursu 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, 

ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych 

osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

i) podanie przez uczestnika konkursu i opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne 

do wzięcia udziału w konkursie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia 

konkursowego. Podanie danych osobowych przez laureata, opiekuna 

uczestnika konkursu jest konieczne do przyznania i odebrania nagrody. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi odebranie nagrody. 

j) dane osobowe uczestnika konkursu i opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika konkursu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania. 


