REGULAMIN KONKURSU
Widokówka z Pawonkowa
§1
Konkurs fotograficzny „Widokówka z Pawonkowa”, zwany dalej: „konkursem”,
organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie zwana dalej „Organizatorem”, pod
patronatem Wójta Gminy Pawonków.
§2
Celem konkursu jest wzbogacenie zasobów przedsięwzięć promocyjnych o widokówki
Gminy Pawonków, które powstaną na bazie prac - projektów widokówek - wykonanych przez
uczestników konkursu.
§3
Konkurs jest skierowany jest do wszystkich osób, osoby niepełnoletnie muszą przedstawić
zgodę rodziców na udział w konkursie.
§4
1. Zadanie uczestnika konkursu polega na:
wykonaniu jednego projektu widokówki Gminy Pawonków.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres:
pawonkow@biblioteka-pawonkow.pl do 31 października 2020 roku. Należy podać
imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu, w przypadku osób
nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – pisemną zgodę
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. – Załączniki nr 1, nr 2 do regulaminu.
3. Przekazując drogą poczty elektronicznej, wymienione w § 4 ust. 2 dane osobowe,
uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora, do
celów konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia, na
podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem
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 (ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016) oraz ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
4. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Pawonkowie, reprezentowana przez Dyrektora GBP. Dane osobowe przekazane
Organizatorowi nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacjom
międzynarodowym oraz nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą
stanowiły podstawy do automatycznego profilowania.
5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi zostaną usunięte natychmiast po
ogłoszeniu wyników konkursu.
6. Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
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zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.
7. Powyższe prawa przysługują w granicach określonych w przepisach prawa. Aby
dowiedzieć się więcej i skorzystać z powyższych praw, można skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pawonkow@biblioteka-pawonkow.pl
§5
1. Projekty widokówek przekazane na konkurs muszą być wykonane osobiście przez
uczestników konkursu oraz nie mogą być wcześniej wykorzystane przez inne
podmioty.
2. Wykonanie pracy konkursowej:
1) Temat: Widokówka z Pawonkowa
2) Wymiary: 98mm x 150mm do pracy należy wliczyć spady po 2 mm z każdej
strony
3) Format : PDF
4) Rozdzielczość: 300dpi
5) Profil kolorów: CMYK
6) Jeśli w pracy występuje tekst, przed zapisaniem pracy należy zamienić go na
krzywe
7) Termin: do 31 października 2020
3. Prace nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi ani
żadnymi innymi bezpośrednimi formami podpisu autora. Imię i nazwisko autora
będzie umieszczone na stronie widokówki przeznaczonej do korespondencji.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§6
1. Z chwilą przesłania prac do Organizatora, uczestnik:
a) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą projektu w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do
tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób
trzecich;
b) udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie,
niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do
udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie promocji Gminy
Pawonków;
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c) zgadza się na publikowanie prac na oficjalnych stronach internetowych Urżędu w
Pawonkowie i GPB w Pawonkowie oraz w innych oficjalnych mediach.
2. Nadesłanie na konkurs projektu widokówki, na których znajdują się wizerunki osób
jest równoznaczne z posiadaniem przez autora prac zgody na bezpłatne wykorzystanie
wizerunku przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika
na nieodpłatne wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów dotyczących wyników
konkursu „Widokówka z Pawonkowa”, oraz rozpowszechnianie wizerunku autora
wybranych prac na utworach fotograficznych, filmowych bez ograniczeń czasu,
terytorium, liczby egzemplarzy oraz oświadczeniem, że nie będzie zgłaszał
jakichkolwiek roszczeń z tytułu rozpowszechniania jego wizerunku.
§7
1. Projekty oceniane będą przez jury konkursu, powołane przez Organizatora.
2. Wybrane przez jury projekty będą stanowić materiał do druku widokówek.
3. W konkursie przyznane zostaną nagrody : za zajęcie I, II, III miejsca .
§8
W przypadku gdy jury nie wybierze żadnego zdjęcia i projektu do druku, konkurs pozostanie
bez rozstrzygnięcia.
§ 10
1.Uczestnik konkursu, dokonując zgłoszenia do konkursu, akceptuje wszystkie postanowienia
niniejszego Regulaminu.
2.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania,
przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. O wszystkich
zmianach dotyczących konkursu Organizator informować będzie poprzez oficjalne strony
internetowe .
3.Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz
warunki prowadzenia konkursu. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora
konkursu. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. Od
decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
4.Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora
5.Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 343534085 lub
wysyłając zapytanie na adres pawonkow@biblioteka-pawonkow.pl
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2.
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