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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Spacerkiem po Koninie 

Organizator konkursu 

Filia Starówka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie 

przy ul. Zofii Urbanowskiej 1 

Cele konkursu 

 rozbudzenie wrażliwości na piękno Konina, 

 rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, 

 pobudzenie aktywności twórczej. 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, który wykonuje zdjęcia amatorsko, 

bez ograniczeń wiekowych. 

2. Konkurs rozpoczyna się 7 lipca 2021 r. 

3. Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2021 r. 

4. Termin ogłoszenia wyników konkursu nastąpi do 10 września 2021 r. 

5. Prace należy składać w formie wiadomości przesłanej pocztą e-mail na adres: 

starowka@mbp.konin.pl. 

6. W przypadku uczestników niepełnoletnich konieczne jest złożenie oświadczenia przez 

rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1) na udział dziecka w konkursie. 

Zgody należy złożyć drogą mailową na adres: starowka@mbp.konin.pl. 

7. Praca fotograficzna powinna być wykonana własnoręcznie przez uczestnika konkursu. 

8. Zadanie polega na zaprezentowaniu w formie zdjęć ciekawych, wartych obejrzenia 

miejsc lub wydarzeń: 

• zaobserwowany krajobraz, 

• element krajobrazu, 

• sytuację. 
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9. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć z krótką informacją: 

• jakie miejsce przedstawia, 

• jakie wydarzenie zostało na zdjęciu pokazane, 

• dlaczego autor zdjęcia uważa dane miejsce lub wydarzenie za ciekawe. 

10. Wymagania techniczne: minimalna rozdzielczość: 300 dpi. 

11. Pracę konkursową należy podpisać podając: imię i nazwisko autora pracy. 

12. Dostarczenie pracy jest: 

• równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nadesłanych prac 

Organizatorowi, 

• zgodą na publiczne udostępnianie prac na stronach internetowych 

Organizatora: 

 stronie głównej – mbp.konin.pl, 

 profilu Biblioteki na Facbooku, 

• zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora. 

13. Autorzy zwycięskich prac zostaną o tym poinformowani mailowo, otrzymają też 

nagrody rzeczowe. 

14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

15. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z siedzibą przy 

ul. Dworcowej 13 (dalej: MBP w Koninie). 

2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

za pomocą poczty elektronicznej iod@mbp.konin.pl lub telefonicznie pod numerem 

63 242 85 37 w. 107.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu: 

• organizacji i przeprowadzenia konkursu,  

• wydania nagród, 

• zamieszczenia laureatów konkursu na stronie internetowej i profilu 

na Facebooku MBP w Koninie. 
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4. Dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych., 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

6. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

• imię i nazwisko, 

• adres e-mail, 

• imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, 

• wizerunek. 

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz wizerunku 

w celu informowania o wynikach konkursu. 

8. Administrator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie 

niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów oraz przez okres niezbędny dla 

ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń. 

9. Uczestnicy konkursu posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników, w tym sprzeciw, powinny być 

składane na adres e-mail: wypozyczalnia@mbp.konin.pl. 

11. Uczestnicy konkursu, rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne 

na stronie: www.uodo.gov.pl), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych 

osobowych. 

12. Administrator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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Załącznik nr 1 do Konkursu fotograficznego „Spacerkiem po Koninie”. 

Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem rodzicem lub opiekunem prawnym uczestnika konkursu. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  .........................................................................................  

Pragniemy Państwa poinformować, że:  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z siedzibą przy 

ul. Dworcowej 13 (dalej: MBP w Koninie). 

2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

za pomocą poczty elektronicznej iod@mbp.konin.pl lub telefonicznie pod numerem 

63 242 85 37 w. 107.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu: 

• organizacji i przeprowadzenia konkursu,  

• wydania nagród, 

• zamieszczenia laureatów konkursu na stronie internetowej i profilu na 

Facebooku MBP w Koninie. 

4. Dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych., 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

6. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

• imię i nazwisko, 

• adres e-mail, 

• imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, 

• wizerunek. 

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz wizerunku 

w celu informowania o wynikach konkursu. 

8. Administrator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie 

niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów oraz przez okres niezbędny dla 

ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń. 
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9. Uczestnicy konkursu posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników, w tym sprzeciw, powinny być 

składane na adres e-mail: wypozyczalnia@mbp.konin.pl. 

11. Uczestnicy konkursu, rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne 

na stronie: www.uodo.gov.pl), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych 

osobowych. 

12. Administrator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi informacjami: 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „Spacerkiem 

po Koninie”. 

 Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka 

(uczestnika konkursu) w materiałach promocyjnych związanych z konkursem (np. 

prezentacjach pokonkursowych, stronie internetowej MBP w Koninie i profilu 

biblioteki na Facebooku). 

Data: ........................................................  

Czytelny podpis:  .....................................................................................  
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