
Konkurs fotograficzny 

„Z biblioteką na wakacjach” 

w terminie 19.07 – 19.09.2021r. 

Ogłoszenie wyników  30.09.2021 o godz. 12.00 

 

Celem konkursu jest: 

- propagowanie i promocja czytelnictwa oraz różnych form pracy z czytelnikiem realizowanych 
   zarówno na miejscu, jak i w przestrzeni miejskiej, krajowej czy światowej, 
- poszerzanie katalogu działań promujących czytelnictwo w kierunku nowoczesnych, wizualnych 
  form angażujących interaktywne pozyskiwanie nowych użytkowników i poszerzanie zakresu 
  oddziaływania bibliotek, 
- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i poznawania przestrzeni wokół, 
- pobudzanie wyobraźni uczestników, 
- obowiązkowo: ukazanie i aranżacja elementów takich, jak: książka i biblioteka, 
- pokazywanie zmian postrzegania w świadomości lokalnej informacji o bibliotece, jej historii 
   i współczesnym zakresie prowadzonej działalności, 
- budowanie świadomości społecznej i potrzeb społecznych oraz zmian zachodzących wokół 
   bibliotek, społeczeństwa, 
- nowe role/zadania biblioteki to nie tylko książka, ale też miejsce na odpowiednią rozrywkę, 
  wiedzę i kulturę, 
- ukazanie i przybliżenie obrazu biblioteki współczesnej, 
- propagowanie nowoczesnej formy promocji, zwrócenie uwagi czytelnika na bibliotekę, 
  jej produkt, usługę, możliwości. 
 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Konkurs organizowany przez Książnice Kopernikańską dla fotografów -  amatorów zostanie 

ogłoszony na stronie www.ksiaznica.torun.pl. 

 Najciekawsze prace zostaną nagrodzone  i opulikowane na stronie www.ksiaznica.torun.pl . 

Warunkiem udziału jest podanie prawdziwych danych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty 

elektronicznej, nr tel. kontaktowego, jak i adresu zamieszkania w uzasadnionych przypadkach 

niezbędnych do przekazania nagrody. 

 

ORGANIZATOR: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8. 
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TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

Prace konkursowe w pliku pdf za pomocą poczty elektronicznej należy wysłać na adres e-mail: 

konkurs@ksiaznica.torun.pl . 

Maksymalna wielkość załączników w jednym mailu, akceptowana to 25MB (megabajtów). 

Wszystkie prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie tj.: 19.VII – 19.IX.2021 r. 

 

KRYTERIA OCENY PRAC 

Uwaga! Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie , 

nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. 

Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. 

Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.   

Przy ocenie zdjęć pod uwagę będzie brana estetyka, oryginalność i pomysłowość, oraz samodzielność  

wykonania. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 

O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Organizator 

zastrzega, że może nie przyznać nagrody w przypadku braku złożenia odpowiednich prac. 

Nagrody  główne w formie gier planszowych zostaną przyznane przez komisję konkursową dla 

trzech najciekawszych prac.  Ufundowane są przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę 

Kopernikańska, organizatora konkursu. 

Przyznanych też zostanie 10 wyróżnień, gdzie nagrodą będzie ciekawy album fotograficzny, pt.: 

"Drzwi do krajobrazu. Parki krajobrazowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego" ze zdjęciami 

Daniela Pacha i tekstem Marii Falińskiej (laureat Nagrody Magellana). Album ukazuje piękno            

8 parków krajobrazowych znajdujących się w naszym województwie, stanowiących wspaniałe 

miejsce turystyki zarówno pieszej, jak i rowerowej czy wodnej. Wyróżnienia  ufundował Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Prace zostaną opublikowane na stronie  www.ksiaznica.torun.pl . 

Z chwilą nadesłania, prace przechodzą na własność Organizatora. Udział  w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych 

w ramach działalności Organizatora.   
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UWAGI  DODATKOWE 

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

Rozstrzygnięcie przez jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie i sporne rozstrzyga Organizator. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć nadesłanych na 

konkurs. 

Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Książnicę Kopernikańską, w związku z udziałem w Konkursie.               

Wyrażenie zgody jest dobrowolne a odmowa jest równznaczna z rezygnacją z udziału w konkursie. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Organizator informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Kopernikańska w Toruniu,                

ul. Słowackiego 8, NIP 879-017-72-79; REGON 871502106, konkurs@ksiaznica.torun.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, art.6 ust.1 lit.a RODO zgodnie                  

z 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 „RODO”; 

b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia  i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi  na ewentualne 

reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

 

5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

https://poczta.wp.pl/w/


zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest 

przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: konkurs@ksiaznica.torun.pl  

b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych; 

c) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 

r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie.           

Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres e–mail. 

8. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane  w ust.2 powyżej. 

9. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych 

pod adresem e-mail: konkurs@ksiaznica.torun.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
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Konkurs fotograficzny 

„Z biblioteką na wakacjach” 

w terminie 19.07 – 19.09.2021r. 

 

Uczestnik: 

Imię i nazwisko ............................................................................................................. .................... 

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu do kontaktu:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania w uzasadnionych przypadkach niezbędnych do przekazania nagrody: ………… 

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

Miejsce realizacji zdjęcia............………………………………………………………………………………………………..... 

Opiekun prawny uczestnika w przypadku osoby niepełnoletniej: 

Imię i nazwisko (opiekuna)................................................................................................................. 

 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika 

samodzielnie i jest on jej jedynym autorem. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział  w konkursie 

zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu moich danych osobowych 

oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, dotyczy to udziału w konkursie 

fotograficznym  „”, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej WBP-KK. 

                     

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

              data i podpis 

 

 

 

 


