
 

                                                          

                     

 

„Książka z fotograficznej perspektywy” 

Konkurs fotograficzny na nietypowe, zaskakujące i oryginalne zdjęcie 

ukazujące książkę i promujące czytanie jako wartościowe hobby 

 

1. Organizator    Powiatowa Biblioteka Publiczna 

 

2. Współorganizator                Biblioteki Publiczne Powiatu Puławskiego 

 

3. Założenia konkursu  Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Książka                         

z fotograficznej perspektywy”. Uczestnicy wykonują zdjęcie zgodne z 

tematem konkursu. Zdjęcie powinno stać się niejako fotograficznym 

zaproszeniem do czytania, ma ukazać książkę w nietypowy, 

zaskakujący i atrakcyjny sposób. Pokazać, że czytanie to ważne, a 

przede wszystkim ciekawe hobby. Liczy się pomysł i kreatywność. 

 

4. Uczestnicy                Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich 

                                          grup wiekowych z terenu powiatu puławskiego. 

 

5. Cele konkursu  

• promocja bibliotek w środowisku lokalnym 

• wywoływanie pozytywnych skojarzeń z książką i procesem 

czytania 

• zaproszenie do świata książek i zachęcanie do czytania 

• inspirowanie do podejmowania kreatywnych działań 

 

  

6. Warunki uczestnictwa      Wykonanie JEDNEJ fotografii w postaci pliku cyfrowego JPG o  

minimalnej rozdzielczości 2400x3200 pikseli 

Składając pracy należy podać: imię i nazwisko, wiek autora, dane 

kontaktowe: adres i telefon. 

 

 

 



 
7. Termin            Termin składania prac – 30 czerwca 2021 r. 

Prace konkursowe należy przesłać mailem na adres organizatora 

(pbpulawy@onet.pl) lub dostarczyć na płycie CD do siedziby 

biblioteki 

Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię.  

8. Nagrody             Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody: 

• 1 miejsce – tablet 

• 2 miejsce – aparat fotograficzny 

• 3 miejsce – MP4 

                                                       

9. Wyniki konkursu                        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej   

                                                       www.pbp.pulawy.pl w terminie do 1 września 2021 r.,  

                                                       a laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach  

                                                       telefonicznie.  

Wręczenie nagród nastąpi do końca września 2021 r. w 

siedzibie biblioteki, ul. 6 Sierpnia 5. 

  

10.  Informacje dodatkowe                Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora  

                                                        konkursu (PBP w Puławach) i nie będą odsyłane. 

                              Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z: 

• akceptacją regulaminu konkursu, 

• wyrażeniem zgody na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac, 

• wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu. 

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora: 

www.pbp.pulawy.pl Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 81 886 14 74 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pbpulawy@onet.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego 

dziecka………………………………………………… w celu i w zakresie niezbędnym do 

udziału w konkursie „Książka z fotograficznej perspektywy” organizowanym przez Powiatową 

Bibliotekę Publiczną w Puławach 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu jest 

Powiatowa Biblioteka  Publiczna w Puławach (ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy, tel.: 81 

886-14-74, e-mail; pbpulawy@onet.pl) 

2. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Puławach powołany został Inspektor Ochrony 

Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl ). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursów.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane 

dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją konkursów dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane 

sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w 

związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania 

danych osobowych.  

mailto:inspektor@cbi24.pl

