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 ZARZĄDZENIE NR 21/2019  

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH 

z dnia 03.06.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia  regulamin konkursu fotograficznego „Zaczytani - miejsca, w których 
najbardziej lubimy czytać” w ramach projektu  pt. „ Biblioteka z książką tu i teraz”  
 

 

 

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 9 Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury                        

w Kaliskach wprowadzonego zarządzeniem nr 61/2018 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY W KALISKACH z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

Przyjąć regulamin konkursu fotograficznego „Zaczytani - miejsca, w których najbardziej lubimy czytać” w 

ramach projektu  pt. „ Biblioteka z książką tu i teraz”. 

 

§2. 

Traci moc ZARZĄDZENIE NR 17/2019  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 

KALISKACH z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia  regulamin konkursu fotograficznego 

„Zaczytani - miejsca, w których najbardziej lubimy czytać” w ramach projektu  pt. „ Biblioteka z książką 

tu i teraz”  

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach 

 Mirosława Borucka    
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Załącznik  

do Zarządzenia nr 21/2019 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  w Kaliskach 

z dnia 03.06.2019 r. 

 

Regulamin konkursu fotograficznego 
„Zaczytani - miejsca, w których najbardziej lubimy czytać”. 

w ramach projektu Biblioteka z książką tu i teraz,  
1.Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach – Gminna Biblioteka Publiczna 
2.Celem konkursu jest ukazanie czytelnictwa, jako ciekawej i atrakcyjnej formy spędzania 
wolnego czasu przez dzieci i młodzież. 
 
3.Ponadto celem konkursu jest: 

1) propagowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 

2) ukazanie czytelnictwa, jako alternatywy dla innych form spędzania wolnego czasu, szczególnie 

w odniesieniu do multimediów; 

3) wyrobienie nawyku czytania u dzieci i młodzieży; 

4) możliwość podzielenia się z innymi miejscami, w których najbardziej lubimy czytać; 

5) ukazanie na fotografiach ciekawych lub zabawnych scenerii czy obiektów (np. przyroda, ogród, 

środki komunikacji); 

6) wyłonienie zdjęć najlepiej ukazujących atrakcyjność czytania podkreślonych ciekawym obrazem 

(tłem).  

4.Uczestnicy konkursu  
Uczestnikiem konkursu może być wyłączenie osoba, która nie zajmuje się  profesjonalnie 

wykonywaniem zdjęć . 

1) Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych oraz 

szkół gimnazjalnych na terenie gminy Kaliska.  

2) Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych, tj.: 

I – dzieci z klas I-III 
II – dzieci z klas IV-VI 
III – młodzież gimnazjalna klas I-III  
 

5.Zasady ogólne konkursu: 
1) Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 

2) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie maksymalnie 3 zdjęć ukazujących osobę 

podczas czytania książki.  

3) Prace  należy nadesłać jedynie w formie elektronicznej  

4) Plik  w formacie JPG  o wymiarach   min. 1200 x 800 pikseli w plikach nieprzekraczających  1 
MB  na adres e-mailowy: biblioteka@gok.kaliska.pl w tytule podając Zaczytani – miejsca, w 
których najbardziej lubimy czytać – praca konkursowa w formie złączników  do listu 
elektronicznego. 

5) Uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia informacji: imię i nazwisko 

autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (telefon lub e-mail).Rodzice lub opiekunowie 

prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub mailowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na 

opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na portalu 

społecznościowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.   

6) Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w 

szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – 
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w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

zawierających nagość, pornografię, erotykę, treści obsceniczne, obrażające uczucia innych 

osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce 

rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 

wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

 

7) Zgłoszenie prac do konkursu  jest równoznaczne  z oświadczeniem, iż osoba  nadsyłająca : 

a) Jest jej autorem oraz, że przysługuje   mu  pełnia autorskich praw osobistych  i 

majątkowych  do tej fotografii, a także ,że prawa  te nie są obciążone  prawami osób 

trzecich. Uczestnik przesyłając  fotografie  zapewnia ,ze osoba , która znajduje się  na 

tej fotografii  wyraziła zgodę na nieodpłatna publikację. 

b) Przyjmuje  warunki regulaminu konkursu. 

a) Wyraża zgodę  na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora konkursu  

nadesłanych prac w dowolnym   czasie i formie  dla celów promocji  konkursu i idei 

czytelnictwa (  do przygotowania sprawozdań z konkursu, do umieszczania ich w 

Internecie oraz do celów promocyjnych) .   

6. Zasady szczegółowe konkursu: 
1) Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie  prac konkursowych 

sprzecznych z przepisami prawa , dobrymi obyczajami  lub z innych względów  powodujących , 

ze nie  nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. 

3) Fotografie na, których  będą znajdować się   jakiekolwiek znaki   , cyfry ( np. Daty ) będą  

dyskwalifikowane.   

7. Termin składania prac:  
1) Prace należy przesłać  do dnia 25.06.2019 do godz. 12:00 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin 

określony wyżej, o czym poinformuje uczestników konkursu m.in. za pośrednictwem strony 

internetowej.  

3) W przypadku braku tematu w tytule Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otwarcie 

wiadomości mailowej. 

 

8. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu: 
1) Oceny prac dokona jury wywołane przez Organizatora. 

2) Wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie upominków ( nagród)  nastąpi w dniu 01.07.2019r. o 

godzinie 16.00 w bibliotece przy ul. Długiej 18 w Kaliskach.   

3) Finaliści zostaną poinformowani o decyzji jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej 

lub telefonicznie.  

9. Wystawa prac będzie dostępna dla odwiedzających w bibliotece do dnia 29.07.2019r.  
 
10. Ochrona danych osobowych/ publikacja wizerunku: 
  

1) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i publikowania wizerunku uczestników 
konkursu oraz innych osób obecnych na przysłanych fotografiach i umieszczania dokumentacji 
zdjęciowej na stronach www i w prasie lokalnej na potrzeby działalności Organizatora. 

2) Nadsyłając prace na konkurs , autorzy wyrażają  zgodę na  przetwarzanie  danych  osobowych 
zgodnie z (RODO), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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27 kwietnia 2016 r; oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U.poz.1000)  i  zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 
roku ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. Zm.)   

3) Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzania, kryteriach  przechowywania i ochrony 
danych zawarto i opisano w polityce bezpieczeństwa GOK oraz na stronie: bipgok.kaliska.pl  w 
zakładce ochrona danych osobowych. 

 
11.Postanowienia końcowe: 

1) Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

2) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

3) Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4) Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

biblioteka@gok.kaliska.pl 
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                                                                                                                                      Załącznik nr 1 
Dane rodzica/opiekuna 
  

Imię i nazwisko                                   
 

Adres Nr. telefonu    / e- mail 

 
 

  
 

                                                                                                

1. DEKLARACJA NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA ..………………………………………...……..… wiek …………..… 
                                                                                                                    Imię i nazwisko    autora                                                                          
             dane kontaktowe (telefon lub e-mail):………………………………………………………………. 
 

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „ZACZYTANI - MIEJSCA, W KTÓRYCH 

NAJBARDZIEJ LUBIMY CZYTAĆ”. 

2. OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH I 
UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. 
Nr 119, stron.1) (dalej, jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy twoje/twojego dziecka (dziecka 
jeśli dotyczy) dane osobowe i wizerunek (zwane dalej dane), a także o przysługujących tobie/twojemu dziecku prawach, 
wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. 

 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych  moich ( mojego dziecka) na potrzeby konkursu, zgodnie z 
(RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (dz. U.poz.1000)  i zgodnie z zapisami 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 
 
1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ( Ośrodek) reprezentowany przez 

Dyrektora z siedzibą przy ul. Długiej 18, 83-260 Kaliska. Dane kontaktowe: Tel.: 58 56 09 245, e: mail: 

gok@gok.kaliska.pl.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji  zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w 

szczególności - ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości  konkursu  i projektu . Zakres przetwarzanych danych 

osobowych w konkursie obejmuje min. :  

a) dane uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, wiek - rok urodzenia, 
adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis;  

b) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i 
nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,  adres , podpis. 

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom takim jak MKiDN oraz media publiczne, z którymi 

beneficjent współpracuje przy realizacji konkursu i projektu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych danych, 

wymagany przez przepisy prawa lub dla dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Podanie twoich/ twojego dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa . 

8. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: 

referent@gok.kaliska.pl lub pisemnie na adres siedziby  administratora. 

…..……………………………………… ……………………………………………….… 
(Miejscowość i data)            (Czytelny podpis uczestnika projektu) 

 
...............……………………………………… 

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)** 

                                                      
** W przypadku uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez uczestnika projektu jak 

również przez jego rodzica/opiekuna prawnego. 
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