Regulamin Konkursu Fotograficznego

Wakacyjne zdjęcie z książką i zakładką

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „Wakacyjne
zdjęcie z książką i zakładką”.
2. Organizatorem Konkursu jest: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz (Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego)
oraz Galeria Tęcza ul. 3-go Maja 1 62-800 Kalisz, zwani dalej Organizatorami.
3. Koordynatorem Konkursu jest Zespół wspomagania szkół i placówek oświatowych Książnicy
Pedagogicznej e-mail: wspomaganie@kp.kalisz.pl, zwany dalej Koordynatorem.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu FB i stronie internetowej Organizatorów.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§2
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) propagowanie czytelnictwa
2) kształtowanie kultury słowa i obrazu
3) szerzenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
4) rozwijanie zainteresowań książką i fotografią
5) promowanie działalności PBP Książnicy Pedagogicznej oraz Galerii Tęcza.
§3
Zasady udziału w Konkursie
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, za wyjątkiem osób pracujących w PBP Książnicy
Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz Galerii Tęcza w Kaliszu.
1. Każdy z uczestników najpierw lajkuje profil FB Galerii Tęcza oraz PBP Książnicy
Pedagogicznej w Kaliszu.
2. Wykonuje zdjęcie z wybraną przez siebie książką z zakładką z widocznym logo Biblioteki
i Galerii Tęcza.
3. Zdjęcie konkursowe wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres
Koordynatora wspomaganie@kp.kalisz.pl w terminie do 15.09.2019 r. z dopiskiem
KONKURS „Wakacyjne zdjęcie z książką i zakładką”.
4. Zgłoszenie dostarczone po wyznaczonym terminie nie będzie brało udziału w Konkursie.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w formularzu zgłoszeniowym.

§4
Przebieg Konkursu
1. Z pierwszego etapu Konkursu, który trwa od 24.06.2019 r. do 15.09.2019 r. Komisja
konkursowa dokona wyboru zdjęć, które spełnią wszystkie kryteria konkursu i trafią do finału.
Komisja ma obowiązek sporządzić protokół z pierwszego etapu konkursu.
2. W skład Komisji wchodzić będzie dyrektor Książnicy Pedagogicznej, Zespół wspomagania
szkół i placówek oświatowych, kierownik Działu zbiorów specjalnych oraz przedstawiciel
Galerii Tęcza.
3. Drugi etap Konkursu odbywać się będzie w Galerii Tęcza, w terminie od 23.09.2019 r. do
14.10.2019 r. Zdjęcia zostaną wyeksponowane na poziomie 2 Galerii Tęcza, gdzie będzie
można oddawać głosy na wybrane zdjęcia do przygotowanej urny.
4. Laureatami konkursu zostaną autorzy zdjęć z największą liczbą oddanych głosów.
5. Finał Konkursu odbędzie się podczas Gali Finałowej w dniu 25.10.2019 r. w siedzibie PBP
Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Termin oraz miejsce może ulec zmianie, o czym zostaną
poinformowani zwycięzcy konkursu.
6. Kryteria oceny:
1)
wybór i aranżacja miejsca wykonanego zdjęcia,
2)
jakość wykonanego zdjęcia,
3)
widoczność loga Książnicy Pedagogicznej i Galerii Tęcza,
4)
ogólny wyraz artystyczny wykonanego zdjęcia.
7. Jeden autor może nadesłać jedno zdjęcie.
8. O ewentualnej zmianie terminów Konkursu, ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
zostaną powiadomieni Uczestnicy poprzez FB oraz strony internetowe organizatorów.
§5
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody – bony towarowe do Galerii Tęcza:
I m. -300 zł, II m. – 200 zł, III m. – 100 zł.
3. Zostaną wręczone również nagrody dodatkowe.
4. Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas Gali Finałowej.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na portalach FB oraz stronach internetowych: PBP
Książnicy Pedagogicznej oraz Galerii Tęcza w zakresie: imię, nazwisko zwycięzców I etapu,
a potem finału.
6. Wizerunek Laureatów Konkursu zostanie opublikowany na portalach społecznościowych oraz
stronach internetowych Organizatorów i w lokalnych mediach.

§6
Ochrona danych osobowych
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w formularzu zgłoszeniowym
uczestnika.
3. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace będące wynikiem pracy twórczej
uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
4. Z chwilą zgłoszenia zdjęcia konkursowego Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
korzystanie z niej przez Organizatora.
5. Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację
swojego wizerunku oraz na nieodpłatne przeniesienie przez Organizatora praw autorskich
do korzystania i rozporządzenia zdjęciem konkursowym. Na warunki te Uczestnik
Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
§11
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestników wszystkich warunków
określonych w Regulaminie.
2. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu pracy dostarczonej w ramach udziału
w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu,
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród bez podania przyczyn.
4. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia
Konkursu.
5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
6. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
 Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego „Wakacyjne zdjęcie
z książką i zakładką”,
 Karta oceny zdjęcia,
 Protokół I etapu konkursu fotograficznego,
 Protokół finału konkursu fotograficznego.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs fotograficzny „Wakacyjne zdjęcie z książką i zakładką”
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego –
Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Galerią Tęcza organizuje
konkurs fotograficzny pt. „Wakacyjne zdjęcie z książką i zakładką”, który zaplanowany
został:
I etap od 24.06.2019r. do 15.09.2019r.
II etap od 23.09.2019r. do 14.10.2019r.
Wręczenie nagród nastąpi 25.10.2019r. w siedzibie Książnicy Pedagogicznej
w Kaliszu, o czym laureaci zostaną poinformowani na profilach FB, stronach internetowych
organizatorów oraz na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
Dane uczestnika
Imię
Nazwisko
Telefon
e-mail
Opiekun (jeżeli uczestnik nie jest pełnoletni)

Imię
Nazwisko
e-mail
Telefon

UWAGA
Zgodnie z art. 13 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE(RODO).
Organizator informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego przy ul. Południowej 62, 62-800 Kalisz oraz
Galeria Tęcza Kalisz ul. 3- go Maja 1, 62-800 Kalisz
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celach uczestnictwa w konkursie oraz komunikacji
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
3) Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i promocyjnomarketingowych, w serwisach internetowych prowadzonych przez PBP Książnicę
Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu i Galerię Tęcza Kalisz oraz w lokalnych
mediach społecznościowych.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Prześlij zdjęcie wraz wypełnionym formularzem zgłoszeń
na adres: wspomaganie@kp.kalisz.pl z dopiskiem
KONKURS „Wakacyjne zdjęcie z książką i zakładką”
do dnia 15 września 2019r.

…………………………………
podpis uczestnika konkursu

....………..…………………
podpis rodzica/opiekuna
prawnego uczestnika
konkursu, który nie
ukończył 18 roku życia

Załącznik nr 2

KARTA OCENY
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Wakacyjne zdjęcie z książką i zakładką”

Imię i Nazwisko Uczestnika:
……………………………………………………………………………………………………………
Kontakt
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Kryterium/ocena *
wybór i aranżacja miejsca
wykonanego zdjęcia

1 pkt

2 pkt

3 pkt

jakość wykonanego zdjęcia
widoczność loga Książnicy
Pedagogicznej
i
Galerii
Tęcza
ogólny wyraz artystyczny
wykonanego zdjęcia

* proszę zaznaczyć X przyznaną ilość punktów
SUMA PKT:
Data:
Podpisy członków Komisji:

1. ..………………………
2. ……………………….
3. ………………………..
4. ………………………..
5. ………………………..

Załącznik nr 3

Pieczątka

PROTOKÓŁ ELIMINACJI I ETAPU KONKURSU
„WAKACYJNE ZDJECIE Z KSIĄŻKĄ I ZAKŁADKĄ”
Komisja w składzie:
…………………………………………………………………………………………………...
……………...................................................................................................................................
- wytypowała do finału konkursu następujące zdjęcia, których autorami są:
L.P. Imię i nazwisko

Podpisy członków Komisji:
3. ..………………………
4. ……………………….
3. ………………………..
4. ………………………..
5. ………………………..

adres , kontakt

Załącznik nr 4

Pieczątka

PROTOKÓŁ FINAŁU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„WAKACYJNE ZDJĘCIE Z KSIĄŻKĄ I ZAKŁADKĄ”
Komisja w składzie:
…………………………………………………………………………………………………...
………….......................................................................................................................................
- autorzy zdjęć z największą ilością zebranych głosów:
L.P. Imię i nazwisko

Adres, kontakt

Podpisy członków Komisji powołanej w PBP KP.
w …………………………………
1. ………………………..
2. .……………………….
3. ………………………..
4. ………………………..
5. ………………………..

