REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„SLEEVEFACE W CZASIE EPIDEMII”
§1
Przepisy ogólne
1. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Charzykowach
2. Koordynatorki konkursu: Agnieszka Dura, Karolina Zyglarska-Werner
3. Celem konkursu jest szeroko pojęta promocja czytelnictwa i książki, zachęcenie
mieszkańców gminy do czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcenie
do twórczej aktywności oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności, upowszechnianie
fotografii jako dziedziny sztuki, promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach i
Gminnej Biblioteki Publicznej w Charzykowach w środowisku lokalnym.
4. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny. W konkursie może brać
udział każdy zainteresowany.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
6. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.
§2
Przepisy dotyczące prac
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć zgodnie z założeniami techniki
„sleeveface”, która polega na fotografii osoby z zasłoniętą przez okładkę książki
(płyty lub czasopisma) częścią ciała, lub inaczej wkomponowanie
książki/płyty/czasopisma w adekwatne do jej okładki otoczenie. W efekcie powstaje
złudzenie prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej osoby z postacią i tłem z
okładki. Wybór okładki do fotografii jest dowolny, a tło zależy od inwencji autora i
interpretacji tytułu fotografowanej książki, płyty lub czasopisma.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię.
3. Zdjęcia nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
4. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria:
• zgodność z tematem
• oryginalność
• twórcze podejście do tematu
• walory artystyczno-wizualne
• jakość techniczna pracy
• dokładność dopasowania okładki do postaci.
5. Na konkurs należy przesłać zdjęcia czarno-białe lub kolorowe w postaci cyfrowej na
adres agnieszkad@gokchojnice.pl lub karolinaz@gokchojnice.pl. Zdjęcia powinny
być dostarczone w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg.
6. Zdjęcia mogą być poddane obróbce w programach graficznych.
7. Nie zezwala się stosowania fotomontaży, ani kolaży polegających na łączeniu
elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej
kompozycji zdjęcia.
8. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie wiekowe:
I. do lat 10
III. od 15 do 18 lat
II. od 11 do 14 lat
IV. 18 lat +

9. Do każdej pracy należy dołączyć:
a. Informację o autorze: imię i nazwisko Uczestnika, kategoria wiekowa, dane
kontaktowe (nr telefonu lub adres e-mail).
b. Klauzulę:
W przypadku udziału niepełnoletniego uczestnika:
„Wyrażam zgodę, na przetwarzanie (przechowywanie, przetwarzanie,
publikację) danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Chojnicach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
Konkursu „Sleeveface w czasie epidemii” - zgodnie z klauzulą informacyjną
zawartą w Regulaminie konkursu”
Podpis jednego z rodziców/opiekunów prawnych
W przypadku osoby pełnoletniej:
„Wyrażam zgodę, na przetwarzanie (przechowywanie, przetwarzanie,
publikację) moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w
Chojnicach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Sleeveface w
czasie epidemii” - zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Regulaminie
konkursu”
10. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie zdjęcia wraz z wymaganymi
informacjami, na adres agnieszkad@gokchojnice.pl lub karolinaz@gokchojnice.pl
11. Po otrzymaniu wiadomości, za pośrednictwem e-mail, telefonicznie, zawierającej
informację na temat wyników Konkursu Laureat obowiązany jest wysłać zwrotną
informację, w której potwierdzi otrzymanie informacji dotyczącej wyników Konkursu
oraz zamieści swoje dane osobowe – adres korespondencyjny, na który zostanie
wysłana nagroda.
12. Autorzy 3 najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają dyplom oraz upominek.
Zakup nagród sfinansowany będzie ze środków Gminnego Ośrodka Kultury w
Chojnicach.
13. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z koordynatorem konkursu pod
numerem telefonu: 533 343 497.
14. Zdjęcia bez wymaganych informacji i odpowiedniej klauzuli nie będą brały udziału w
konkursie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych
fotografii do organizacji pokonkursowej wystawy oraz w innych celach promocyjnych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Charzykowach.
16. Uczestnik konkursu wysyłając zdjęcie na wyżej podane adresy oświadcza że:
a. Akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu,
b. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika
w związku i na potrzeby organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu.
c. Wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej w dokumentacji konkursowej, na
stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach prasowych, internetowych
promujących konkurs.
d. Posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w
zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania
e. Przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i
wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
(art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w tym w szczególnym zakresie
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na
stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i
reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do
obrotu.
f. Osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
17. Zdjęcia przesłane na konkurs mogą być wcześniej publikowane i brać udział w innych
konkursach.
18. Organizator oświadcza, że złożone na konkurs prace nie będą wykorzystywane do
celów komercyjnych, sprzecznych z ideą konkursu.
§3
Terminarz
1. Konkurs będzie trwał od 6.04.2020 roku do 1.05.2020 roku.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona powołana przez
Organizatora Komisja Konkursowa.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu, weryfikacji
lub zaskarżeniu.
5. Ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2020 roku. Nagrody dla zwycięzców
zostaną przesłane pocztą tradycyjną po zakończeniu całego konkursu.
6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo zaraz
po ogłoszeniu wyników.
7. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Gminnej
Biblioteki Publicznej oraz innych stronach lokalnych.
§4
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) Gminny Ośrodek Kultury w
Chojnicach jako administrator danych osobowych, informuje, iż:
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w konkursie pn.:
„Sleeveface w czasie epidemii”(przeprowadzenie Konkursu tj.; wyłonienie laureatów,
przyznania, wydania i rozliczenia nagrody, a także dla celów promocji Konkursu).
2. Dane osobowe mogą być udostępnione:
a) podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na
potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
3. Z inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się w sprawach ochrony danych
osobowych e-mail iod@gokchojnice.pl, pod nr telefonu 52 397 25 59 lub pisemnie na
adres wskazany powyżej;
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 2 lat od momentu zakończenia
konkursu.

5. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu nazgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
6. Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych w/w narusza
przepisy prawa.
7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia do konkursu.
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niemożność złożenia pracy konkursowej i udziału w
konkursie.
8. Administrator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu (imię i nazwisko)
zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Dane laureatów Konkursu
(Imię i nazwisko) mogą też być publikowane w mediach społecznościowych i prasie.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian zapisów regulaminu bez podania przyczyny.
2. Wszelkie zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie
internetowej organizatora.
3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja
konkursowa i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

