
XII POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Moje miasto i mój region w obiektywie – detal” 
 

Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Olkuszu   

Patronat: Fundacja Kultury AFRONT 

 

Regulamin konkursu 

 
1. Cele konkursu:  
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sztuki fotografowania 
-  popularyzacja najciekawszych fotografii przedstawiających bogactwo przyrody, tradycji i kultury 
ziemi olkuskiej  
- promocja regionu olkuskiego w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora. 
 
2. Konkurs jest bezpłatny, dobrowolny oraz adresowany do uczniów zajmujących się amatorsko 
fotografowaniem. 
 
3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 
a. szkolnego 
b. powiatowego. 
 
4. W etapie szkolnym uczestnik może zgłosić opiekunowi konkursu maksymalnie 2 prace 
fotograficzne w wersji papierowej: 21cm x 29,7 cm (A4). 
 
5. Etap szkolny zostanie przeprowadzony przez nauczyciela opiekuna konkursu do 18 listopada 
2022 r. Opiekun konkursu powoła Jury, które oceni prace i wyłoni maksymalnie 20 uczniów do etapu 
powiatowego. 
 
6. Prace fotograficzne wraz z wypełnionymi kartami zgłoszenia uczestników (załącznik nr 1 lub 
załącznik nr 2), którzy przeszli do etapu powiatowego należy dostarczyć do 25 listopada 2022 r. do 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Olkuszu,  
ul. Kazimierza Wielkiego 43. 
 
7. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami: 
-  tytuł pracy 
-  miejsce i data wykonania zdjęcia 
-  imię i nazwisko autora 
-  nazwa szkoły, klasa. 
 
8. Uczestnicy przechodzący do etapu powiatowego zobowiązani są do przesłania swoich prac w  
wersji elektronicznej w formacie jpg 1600x1200 pikseli na adres Biblioteki: filia.olkusz@pbw.edu.pl  
do 30 listopada 2022 r.,  w temacie maila wpisując: XII Powiatowy Konkurs Fotograficzny 
 
9. Ustala się następujące kategorie wiekowe: 
I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 
II kategoria wiekowa: uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych 
III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 
10. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace dotychczas nigdzie niepublikowane  
i nienagradzane. 
 
 
 
. 



 
11. Prace, które nie spełnią zasad uczestnictwa oraz zostaną dostarczone po terminie nie będą 
przedkładane ocenie jury. 
 
12. W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci konkursu: miejsca  I, II, i III oraz wyróżnienia. 
 
13. Zdjęcia przechodzą na własność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Olkuszu. 
 
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczania prac w celach promocyjnych, 
popularyzatorskich i reklamowych na stronie internetowej http://pedagogiczna.olkusz.pl  oraz 
w mediach społecznościowych. 
 

15. Autor prac przesłanych na konkurs zapewnia, że osoby uwiecznione na zdjęciach wyrażają 
zgodę na ich publiczną prezentację zgodnie z prawem. 
 
16. Laureaci zostaną osobiście powiadomieni przez Organizatora konkursu. 
 
17. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pedagogiczna.olkusz.pl  
 
18. Przetwarzanie danych osobowych: 
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu 
konkursu. 



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Dla uczestników niepełnoletnich: 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………. 

 
Nazwa szkoły, klasa ………………………………………………………………………………………… 

 

Opiekun konkursu …………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon / mail ………………………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Miejsce i data wykonania zdjęcia …………………………………………………………………………. 
 

 

Jako opiekun prawny małoletniego wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/mojego córki/syna* (inne ..................................) 
w XII Powiatowym Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie 
Filia w Olkuszu na warunkach podanych  
w Regulaminie Konkursu. 
 
Oświadczam, że uzyskałem/łam zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie konkursu oraz w innych celach promocyjno – 
reklamowych. 
 
Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była wcześniej publikowana lub 
nagradzana. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/mojego córki/syna* (inne ..................................) przez 
organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych /Dz.U.  
z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie prac na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na 
organizatora prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. 

 
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu XII Powiatowego Konkursu Fotograficznego oraz 
zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1  do Regulaminu. 

 
[ ] TAK  [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/mojego córki/syna* (inne ..................................) 
przez organizatora w celu udziału w konkursie..  

 
[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojej/mojego córki/syna* (inne ..................................) na 
stronach internetowych organizatora  danych osobowych oraz w prasie   
w związku z przebiegiem konkursu. 
 

 

___________________________                                         _______________________      

Imię i nazwisko opiekuna prawnego                                                    data i podpis 

 

 

*niepotrzebne skreślić; w przypadku innego pokrewieństwa niż wymienione proszę wpisać właściwe 

 
 



Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Dla uczestników pełnoletnich: 
 

 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………. 

Telefon / mail ………………………………………………………………………………………………… 

 
Nazwa szkoły, klasa ………………………………………………………………………………………… 

 

Opiekun konkursu …………………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Miejsce i data wykonania zdjęcia ………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była wcześniej publikowana lub 
nagradzana. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu w celach wynikających z 
regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. 
nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie prac na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora 
prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. 
 
Oświadczam, że uzyskałem/łam zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – 
reklamowych; 
 
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu XII Powiatowego Konkursu Fotograficznego oraz 
zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.  
 
[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich osobowych przez organizatora w celu udziału w konkursie. 

 
[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych na stronach internetowych organizatora w prasie 
w związku z przebiegiem konkursu. 

 

 

 

                                                                                           _______________________      

                                                                                                                           data i podpis 

 

 



Załącznik nr 3 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39 
 
 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest 
pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem email  
ochronadanych@pbw.edu.pl 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań bibliotecznych na podstawie Art. 6 ust. 
1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy windykacyjne oraz  firmy wspierające obsługę 
informatyczną  
 
 5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat licząc od daty ostatniej aktywności 
podjętej w Bibliotece i pod warunkiem, że zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki 
 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych 
 
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, ze dane nie są już niezbędne do realizacji celów 
w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania) 
 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
9) podanie danych osobowych jest warunkiem zapisu do Biblioteki (Regulamin korzystania ze zbiorów i usług 
PBW z 1 stycznia 2018 r.,   
& 2 p.7.) 

 


