REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. „GMINA SARNAKI W TYTUŁACH”
1. Organizator i czas trwania Konkursu:.
 Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach
 Czas trwania Konkursu: od 1.08.2022 do 30.09.2022 roku.
 Ogłoszenie wyników Konkursu: 5 października 2022 roku.
2. Uczestnictwo i zasady konkursu:












Konkurs adresowany jest do wszystkich czytelników i sympatyków Gminnej Biblioteki Publicznej w
Sarnakach.
Zadanie konkursowe polega na zrobieniu i dostarczeniu na adres mailowy biblioteki od 1 do 3 zdjęć w
formacie jpg promujących gminę Sarnaki i czytanie, zachęcających do kreatywnego spojrzenia na
książki. Głównym bohaterem pracy ma być gmina Sarnaki, więc wymagane jest, aby zdjęcie
przedstawiało miejsce lub sytuację umiejscowione na terenie gminy Sarnaki. Tytuł –
wkomponowanej w nie – dowolnej w tematyce książki ma opisywać scenerię lub sytuację.
Zdjęcia w formacie jpg należy wysyłać do 30 września 2022 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biblioteka@sarnaki.pl
E-mail ze zdjęciami musi być podpisany imieniem i nazwiskiem osoby, która wykonała zdjęcie.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach
i na Facebooku biblioteki 5 października 2022 r.
W konkursie przewidziane są nagrody. Oceniane będą: oryginalność pomysłu, zgodność z tematyką oraz
jakość zdjęć.
Biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację przesłanych zdjęć na stronie internetowej i na
Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach oraz na wydrukowanie ich – w celu ekspozycji
na wystawie.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Sarnakach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację danych osobowych zwycięzców (imienia i
nazwiska) na stronie internetowej i Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.

3. Ochrona danych:








Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Berka Joselewicza 3, 08220 Sarnaki.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony
fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych
danych osobowych.
Biblioteka przetwarza dane osobowe w celu realizacji czynności na podstawie udzielonej zgody - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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.
Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: Gminna
Biblioteka Publiczna Sarnakach, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. Dane są
podawane na zasadach dobrowolności.

4. Postanowienia końcowe:




Sprawy nieujęte w Regulaminie podlegają decyzji Jury.
Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje warunki regulaminu.

