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Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku 

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek 

tel. 89 519 27 12, e-mail: kontakt@bibliotekaolsztynek.pl 

www.bibliotekaolsztynek.pl       

 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Ballady i Romanse Adama Mickiewicza” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres, warunki przeprowadzenia  

i uczestniczenia w konkursie fotograficznym „Ballady i Romanse Adama Mickiewicza” (dalej: 

„Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci młodzieży i osób dorosłych, a udział w nim jest całkowicie 

dobrowolny i bezpłatny. 

4. Czas trwania Konkursu: od 22 czerwca 2022 r. do 7 września 2022 r. do godziny 16.00.  

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

5. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej i najładniejszej pracy konkursowej (fotografii) 

nawiązującej do „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza. Interpretacja dowolna. 

6. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 

Regulaminu i zaakceptować jego treść. Nadesłanie zgłoszenia i prac Konkursowych oznacza 

zobowiązanie do postanowień Regulaminu. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnik nie może przenosić praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem  

w Konkursie na osoby trzecie. 

2. Udział w konkursie może wziąć: 

a) dziecko do 15 roku życia ( kartę zgłoszenia do konkursu wypełnia rodzic/ opiekun) 

b) młodzież od 16 roku życia i osoby dorosłe, 

c) osoba, która w okresie od 22 czerwca  2022 r. do 7 września 2022 r. wypełni formularz 

zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.bibliotekaolsztynek.pl oraz zgłosi fotografie 

do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”), 

d) osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką, w szczególności: nie prowadzi 

działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych lub nie 

świadczy ww. usług na dowolnej podstawie prawnej. 

3. Warunkami udziału w Konkursie są: 
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a)  zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu, 

b)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,  

c) wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy fotograficznej i zawartych w niej 

utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu 

realizacji Konkursu, 

d)  działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni 

dbać, by Zgłoszenie Konkursowe nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub 

opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 

życia ludzi lub zwierząt; 

e) niepodejmowanie działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi 

obyczajami mogłyby zapewnić przewagę nad innymi Uczestnikami. 

4. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż: 

a) jest twórcą fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii; 

b) jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie; 

c) udziela licencji na zasadach opisanych w § VI niniejszego Regulaminu; 

d) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na przesłanych 

fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie przez 

Organizatora w zakresie o jakim mowa w pkt c) powyżej; 

e) zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 

dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej  

w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek 

z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich 

roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od 

wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby 

zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania 

w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany 

jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz 

wszelkich wydatków związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa 

prawnego (procesowego). 

5. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu fotografii, które: 

a) zostały nagrodzone w innych konkursach, 

b) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste 

oraz prawa własności intelektualnej; 

c) zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, 

wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną; 

d) zawierają przekazy reklamowe; 

e) są spamem lub niezamówioną informacją handlową; 

f) zawierają uszkodzone pliki lub wirusy; 

g) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających 

treści, o których mowa powyżej. 
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6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy bądź współpracownicy Organizatora oraz 

najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

7. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz 

do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że dany Uczestnik działa  sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do 

uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie. 

 

III. ZADANIE KONKURSOWE 

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest przesłanie/dostarczenie przez Uczestnika do 

Organizatora fotografii z formularzem zgłoszeniowym. Wykonane fotografie powinno 

nawiązywać do tematu Konkursu „Ballady i Romanse Mickiewicza”. 

2. Fotografie powinny posiadać tytuł dzieła, którym inspirował się Uczestnik. 

3. Zgłoszenia Konkursowe przyjmowane są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku  

(ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek) - formularz zgłoszeniowy i fotografie na płycie CD. Uczestnik 

może także dokonać Zgłoszenia poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej  

i fotografii na adres e-mail konkurs@bibliotekaolsztynek.pl 

4. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku 

nie może przekroczyć 8 MB, ale krótszy bok zdjęcia musi mieć powyżej 1000px. Laureat 

zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii w rozdzielczości pozwalającej 

na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej. 

5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  

a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,  

b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie), 

c) połączenie różnych fotografii (kolaże). 

Nie będą akceptowane prace:  

a) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej.  

6. Uczestnik może dodać maksymalnie 3 (trzy) fotografie w ramach całego Konkursu.  

W przypadku większej liczby prac Konkursowych niż przewiduje Regulamin, organizator 

zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko tych prac, które zostały złożone w pierwszej 

kolejności. Organizator nie zwraca prac Konkursowych Uczestnikom. 

 

IV. OCENA FOTOGRAFII I NAGRODY 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów 

Konkursu, Organizator powoła Komisję (Dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby 

wskazane przez Organizatora. 

2. Spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych Komisja wyłoni laureatów. Otrzymają oni nagrody 

w postaci bonów podarunkowych. Łączna pula nagród – 600,00 zł.  

mailto:konkurs@bibliotekaolsztynek.pl
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3. Kryterium wyboru laureatów oraz podstawą przyznania laureatom nagród jest oryginalność  

i kreatywność oraz walory artystyczne fotografii zgłoszonych do Konkursu. 

4. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.bibliotekaolsztynek.pl do dnia 

10 września 2022 r. 

5. Wybrane fotografie zostaną umieszczone na wystawie, a nagrody zostaną wręczone  

10 września 2022 podczas akcji Narodowego Czytania w Olsztynku. Zwycięzcy Konkursu są  

zobowiązani do stawienia się we wskazanym terminie w celu odbioru nagród. W przypadku 

nie stawienia się po odbiór nagrody, Organizator może zadecydować o innej drodze wydania 

nagrody lub jej przepadku. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej również telefoniczne. 

7. Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu o możliwości i sposobie odbioru nagrody drogą 

mailową bądź telefoniczną. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie 

zostali Zwycięzcami Konkursu o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.  

 

V. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora. 

3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzcy 

utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie oraz na 

stronach internetowych miasta oraz Organizatora. 

4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego 

wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

5. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu, a jeśli to konieczne, jego rodzica lub 

prawnego opiekuna. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak 

długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac Konkursowych oraz 

promocją Organizatora na jego stronie internetowej www.bibliotekaolsztynek.pl 

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, edycji, ich usuwania, 

przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej kopii oraz informacji na ten temat. W celu 

skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail 

kontakt@bibliotekaolsztynek.pl 

7. Uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Organizatora do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane uczestników będą przechowywane przez okres 1 roku. Dane zwycięzców będą 

przechowywane przez okres 5 lat  kalendarzowych po zakończeniu konkursu, ze względu na 

obowiązki podatkowe Organizatora. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

 

VI. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA 

1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa 

autorskie do Pracy Konkursowej (dalej też „utworu”) oraz że w wypadku prezentowania  

http://www.bibliotekaolsztynek./
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w Zadaniu Konkursowym wizerunków osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację zdjęcia 

w serwisie Facebook oraz na stronie Organizatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych). W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez 

dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu 

przeciwko Organizatorowi wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń 

ponosi ten Uczestnik. 

2. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi przenoszalnej, 

lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej 

niezawartych  w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika 

nagrody), w szczególności z utworów (włączywszy w to utwory audiowizualne), oraz 

artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem 

do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską. 

b) Wprowadzenie do obrotu. 

c) Wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych 

materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, 

materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, 

poprzez ich utrwalenie i zwielokrotnienie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz 

wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczanie a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 

d) Rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci 

komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. 

e) Rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą 

wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem 

satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, 

nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym 

lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

f)  Najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego 

lub przemysłowego. 

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na okres lat 10. 

4. Na mocy licencji określonej powyżej utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym 

może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub  

w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany,  

w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam 

audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego 

utworu (zgoda na wykorzystywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do 

wykonywania praw zależnych. 

5. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy tj. bez 

uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika. 

6. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na   rozpowszechnianie 

swojego wizerunku utrwalonego w Zadaniu Konkursowym, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, w szczególności wskazanych w ust. 2 powyżej. 
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7. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami 

obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może 

godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich. 

 

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego Zgłoszenia 

Konkursowego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia 

Konkursowego ze względu na problemy techniczne związane z urządzeniem, przeglądarką lub 

łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami Pracy siedziby Organizatora. 

4. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może  

wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 

konkurs@bibliotekaolsztynek.pl  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. Uczestnik 

Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje 

reklamacje od momentu ogłoszenia Konkursu do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym 

terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bibliotekaolsztynek.pl  

w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie  

i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.   

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą 

powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu. 

4. Zasady udziału i przebieg Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
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Karta zgłoszenia do Konkursu Fotograficznego 

„Ballady i Romanse Adama Mickiewicza” 

 

Dane uczestnika konkursu: 

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

Data urodzenia  ……………………………………………………………………………………..……… 

Telefon do uczestnika / opiekuna ………………………………………………………………….. 

E-mail do uczestnika / opiekuna …………………………………………………………………….. 

Data zgłoszenia …………………………………….. 

Tytuł pracy i krótki opis nawiązania do „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie: 

Akceptuję regulamin konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

konkursowym przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, 

wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród oraz promocją działalności Organizatora. 

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie. 

 

Tak      Nie   Wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie mojego wizerunku utrwalonego 

podczas konkursu oraz wręczania nagród na stronie www.olsztynek.naszabiblioteka.com 

oraz www.olsztynek.pl 

 

Podpis uczestnika konkursu / opiekuna 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

http://www.olsztynek.naszabiblioteka.com/
http://www.olsztynek.pl/

