
  
 

 

 

 
Regulamin konkursu 

organizowanego w ramach akcji Noc Bibliotek 2020 w Gminie Międzyrzec Podlaski 

pod hasłem „Zaraź bliskich miłością do książek” 
 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim 

z/s w Wysokim.  

2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof 

Adamowicz. 

3. Dodatkowe nagrody zostaną ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Międzyrzecu Podlaskim. 

 

II. Cele konkursu  

1. Konkurs organizowany w ramach akcji Noc Bibliotek 2020 pod hasłem „Zaraź bliskich 

miłością do książek”  jest konkursem fotograficznym, który ma za zadanie pobudzenie 

wyobraźni i kreatywności uczestników w celu popularyzacji czytelnictwa, oraz 

inspirowania do twórczego myślenia. 

 

III. Uczestnictwo w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych osób, bez ograniczeń wiekowych 

i terytorialnych. 

 

IV. Czas trwania 

1. Konkurs trwa od godziny 18.00 do 23.30 w dniu 26 czerwca 2020 roku.  

 

V. Forma konkursu 

1. Konkurs polega na zrobieniu oryginalnych zdjęć prezentujących sposób świętowania 

Nocy Bibliotek 2020.   

 

VI. Zasady uczestnictwa 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:  

a) Wypożyczyć co najmniej 1 książkę z biblioteki i odebrać los, który może okazać się 

szczęśliwy (zasada nieobowiązkowa!). 

b) Zebrać ekipę (rodzina, znajomi) i wspólnie z nimi spędzić piątkowy wieczór. 

c) Wykonać 2 zdjęcia prezentujące, jak świętujecie Noc Bibliotek 2020. Na zdjęciu 

musi znaleźć się przynajmniej 1 książka.   

d) Przekazać organizatorowi wykonane zdjęcia poprzez: 



▪ udostępnienie ich na własnym profilu Facebook z oznaczeniem Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, oraz 

poinformowanie o tym Organizatora za pomocą Messengera,  

▪ wysłanie e-maila ze zdjęciami na adres biblioteka@miedzyrzecgmina.pl, oraz 

uzyskanie potwierdzenia jego otrzymania przez Organizatora, 

▪ wysłanie zdjęć we wiadomości MMS na numer telefonu 516 474 084, oraz 

uzyskanie potwierdzenia jego otrzymania przez Organizatora. 

2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego zdjęcia muszą być wysłane z numeru telefonu 

lub konta e-mail jego rodzica/opiekuna prawnego. Przesyłając zdjęcia należy podać imię 

i nazwisko uczestnika. 

3. Wszystkie przesłane zdjęcia będą niezwłocznie umieszczane przez Organizatora na 

profilu Facebook Biblioteki. 

4. W konkursie wezmą udział jedynie zdjęcia przekazane organizatorowi w godzinach 

18.00 – 23.30 w dniu 26 czerwca (piątek)! 

5. Zdjęcia, na których znajdzie się otrzymany od nas los, wezmą udział w dodatkowym 

losowaniu nagród!  

6. Fotomontaże, kolaże, multiekspozycje, obróbka graficzna oraz jakakolwiek manipulacja  

cyfrowa  są  niedopuszczalne.  

7. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich, a także 

ogólnie przyjętych norm obyczajowych w zakresie treści powszechnie uznawanych 

za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, 

obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających 

przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, 

zawierających materiały chronione prawami autorskimi bez zgody uprawnionych. Takie 

zdjęcia zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.  

 

VII. Prawa autorskie 

1. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie 

i przesyłając zdjęcie na konkurs każdy pełnoletni Uczestnik konkursu, a w przypadku 

uczestnika niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że: 

a) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć. 

b) Wszystkie  osoby  widniejące  na zdjęciach wyraziły zgodę  na rozpowszechnianie 

ich wizerunku na stronach internetowych i profilu Facebook Organizatora.  

2. Warunkiem  koniecznym  otrzymania  nagrody  jest podpisanie  przez  laureata  umowy  

o  nieodpłatne przeniesienie praw autorskich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do podpisania umowy o nieodpłatne przeniesienie 

praw  autorskich z osobami, których zdjęcia nie zostały nagrodzone, ale które zostały 

uznane za wartościowe wraz z podpisaniem pisemnych zgód na rozpowszechnianie 

wizerunku osób uwidocznionych na zdjęciach.  

 

VIII. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Jury w składzie powołanym przez organizatora dokona oceny przesłanych zdjęć. 

Laureaci otrzymają następujące nagrody:  

a) I miejsce – zestaw książek + 300 zł 

b) II miejsce – zestaw książek + 200 zł 

c) III miejsce – zestaw książek + 100 zł 
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2. Spośród wszystkich przesłanych zdjęć, na których znajdzie się otrzymany w bibliotece 

los wylosujemy 2, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez 

GOK, każdy o wartości 150 zł. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

4. Decyzje Jury są  ostateczne. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.  

6. Laureaci zostaną powiadomieni o czasie i miejscu wręczenia nagród.  

 

IX. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich rodziców lub 

opiekunów prawnych jest Organizator konkursu.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu, 

a podstawą ich przetwarzania będzie udzielona zgoda. Podanie danych osobowych jest 

warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.  

3. Pełnoletnim uczestnikom konkursu oraz rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników 

niepełnoletnich przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie  

i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail na adres:  

biblioteka@miedzyrzecgmina.pl lub SMS na numer telefonu 516 474 084     

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, każdy pełnoletni uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny uczestnika 

niepełnoletniego ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu 

konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

6. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

kontaktować się telefonicznie: 604 292 696 lub e-mail: info@dn.net.pl.  

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.gbpmiedzyrzec.naszabiblioteka.com , www.miedzyrzecgmina.pl  

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w 

razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają dyrekcja oraz 

pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim. 
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