
Regulamin konkursu fotograficznego 

 „ Ubierz się w książkę” 

  

Konkurs „ Ubierz się w książkę” polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą  przez okładkę książki, 

czasopisma, płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące połączenia 

sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. Okładka ma stanowić spójną 

całość z twarzą lub sylwetką. 

Przykładowe zdjęcia na 

stronie: https://www.google.pl/search?q=sleeveface&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=0ahUKEwi7q93g3LPWAhVL2BoKHVHqCUEQ_AUICigB&biw=1280&bih=895 

Cele konkursu: 

 Promocja czytelnictwa. 

 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów. 

 Rozwijanie zainteresowań i pasji czytelniczych. 

 Promocja Biblioteki Pedagogicznej w środowisku lokalnym. 

Organizator: 

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 49 

Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób 

dorosłych – mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 

Termin nadesłania prac: do 10 czerwca 2022 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 14 czerwca 2022 r. 

Zasady konkursu: 

 Należy samodzielnie wykonać fotografię zgodnie z założeniami konkursu. 

 Praca powinna posiadać jednego autora, każdy uczestnik może nadesłać 3 zdjęcia. 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe powiatu ciechanowskiego. 

 Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że 

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób 

trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych 

dóbr prawnie chronionych. 

 Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, 

technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia. 
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 Uczestnicy konkursu przesyłają fotografie za pomocą formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej biblioteki. Każdy z uczestników może przesłać 3 

fotografie w formacie JPG. 

 Zgłoszone do konkursu zdjęcie nie może być wcześniej publikowane. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest również zaakceptowanie (jednorazowo) klauzul 

zgód: 

 - Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla 

celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia wyników 

konkursu poprzez stronę internetową Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, w 

mediach oraz w ramach działalności edukacyjno – informacyjnej Organizatora. 

- Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku autora pracy, w tym na publikację na 

stronie internetowej Organizatora. 

 - Wyrażenie zgody na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

uczestnika konkursu w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z  zapoznaniem się z Regulaminem i 

jego akceptacją.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2022 r., a jego laureaci zostaną 

powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach 

pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych. 

 Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu, w tym 

także nagrodzone  i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora bpciechanow.edu.pl. 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) informujemy, że administratorem 

danych osobowych uczestnika konkursu „Ubierz się w książkę” jest Biblioteka Pedagogiczna 

w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49. Inspektorem danych w ww. bibliotece jest Pani Aleksandra 

Węsek – Jankowska, tel. 23 672 35 81, e-mail : aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie „ Ubierz się 

w książkę”. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu „ 

Ubierz się w książkę” . 

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.   



Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowił przeszkodę do 

udziału w konkursie. 

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; nie będzie stosowane 

profilowanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego wyżej zadania – czas trwania konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na 

przetwarzanie danych po ustaniu zadania, do czasu wycofania tej zgody.  Osoba, której dane 

osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie 

będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby 

przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 

 


