
IX POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Moje miasto i mój region w obiektywie: droga, dróżka, ścieżynka…”

Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Olkuszu  
Patronat: Fundacja Kultury AFRONT

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu: 
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sztuki fotografowania
- zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących ziemię olkuską, 
piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ludzi, tradycję i kulturę
- promocja ziemi olkuskiej w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez 
Organizatora.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów zajmujących się amatorsko fotografowaniem.

3. Ustala się następujące kategorie wiekowe:
I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
II kategoria wiekowa: kl. VII, VIII szkoły podstawowej 
III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2  prace fotograficzne obowiązkowo 
w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej.

5. Zdjęcie w wersji papierowej: 21cm x 29,7 cm (A 4) dostarczone w płaskich, sztywnych 
opakowaniach / należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do    
15 listopada 2019roku   na adres: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 
W KRAKOWIE, FILIA W OLKUSZU ul. K.K. Wielkiego 43, 32-300 Olkusz  lub 
dostarczyć osobiście pod w/w adres.

6. Zdjęcie w  wersji elektronicznej w formacie jpg 1600x1200 pikseli należy przysłać na 
adres Biblioteki: filia.olkusz@pbw.edu.pl   do 15 listopada 2019roku, w temacie maila 
napisać: IX POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY.

7. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace dotychczas nigdzie niepublikowane 
i nienagradzane.

8. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko 
autora, nazwa szkoły, klasa a także imię i nazwisko opiekuna, który sprawuje pieczę
nad przeprowadzeniem konkursu w danej szkole).

9. Do nadesłanych prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

10. Prace, które nie spełnią zasad uczestnictwa oraz zostaną dostarczone po terminie nie 
będą przedkładane ocenie jury.

11. W każdej kategorii przyznane będą : I, II i III nagroda. Jury zastrzega sobie prawo do 
innego podziału nagród.
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12. Zdjęcia przechodzą na własność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Filia w Olkuszu.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczania prac w celach 
promocyjnych, popularyzatorskich i reklamowych na stronie internetowej 
http://pedagogiczna.olkusz.pl  oraz do wykorzystywania przy organizacji innych wystaw niż
pokonkursowa wystawa zdjęć. 

14. Pokonkursowa wystawa zdjęć będzie miała miejsce  w Bibliotece Pedagogicznej 
w Olkuszu od 15 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oraz na stronie internetowej 
Biblioteki.

15. Autor prac przysłanych na konkurs zapewnia, że osoby uwiecznione na zdjęciach 
wyrażają zgodę na ich publiczną prezentację zgodnie z prawem.

16. Zwycięzcy zostaną osobiście powiadomieni przez organizatora konkursu.

17. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.pedagogiczna.olkusz.pl 

18. Przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do 
regulaminu konkursu.

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119),
al. F. Focha 39

 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem email 
ochronadanych@pbw.edu.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań bibliotecznych na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy windykacyjne oraz  firmy 
wspierające obsługę informatyczną 
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 5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat licząc od daty 
ostatniej aktywności podjętej w Bibliotece i pod warunkiem, że zostały uregulowane 
wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, ze 
dane nie są już niezbędne do realizacji celów w których zostały zebrane i nie występują 
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania)

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) podanie danych osobowych jest warunkiem zapisu do Biblioteki (Regulamin korzystania
ze zbiorów i usług PBW z 1 stycznia 2018 r.,  
& 2 p.7.)
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