
Regulamin konkursu  
„# Biblioteczka” 

 
 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi 
Narodowej filia Rożniaty.  

 

2. Cele akcji: 
Akcja ma na celu:  
1. Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.  
2. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.  
3. Wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.  
4. Promocja czytelnictwa. 

 

3. Przedmiot akcji promującej czytelnictwo: 
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ciekawej fotografii, która 

przedstawia domową biblioteczkę czytelnika. 
 

4. Forma pracy konkursowej: 
• Forma fotograficzna: minimalna rozdzielczość: 2048x1536 px. Pracę w 

formacie JPEG należy dostarczyć do biblioteki drogą elektroniczną: 
rozniatybiblioteka@wp.pl, wpisując w temacie imię, nazwisko oraz „Praca na 
konkurs”. Zdjęcie o formacie 15x21 cm można dostarczyć do siedziby GBP w 
Padwi Narodowej, ul. Księdza Jana Kica 8. 

• Do każdej dostarczonej pracy należy dołączyć dwa wydruki: 
a. metryczkę pracy: tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek autora, nr telefonu do 

kontaktu (Załącznik nr 1). 
b. Uczestnik pełnoletni: podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do 

Regulaminu.  
c. Uczestnik niepełnoletni: podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie, 

stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu.  
 

5. Zasady uczestnictwa: 
• Uczestnikami zadania są osoby mieszkające na terenie gminy Padew 

Narodowa. 
• Kategoria I – Dzieci w wieku od 6 do 13 lat. 

Kategoria II – Młodzież w wieku od 14 do 18 lat  
Kategoria III – Osoby dorosłe. 
 

6. Termin: 
• Nieprzekraczalny termin dostarczenia pracy do GBP do 31 maja 2021 r. 
• Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 11 czerwca 2021 r. 

Wyniki dostępne będą w siedzibie biblioteki oraz na stronie internetowej: 
www.biblioteka.padew.eu 

 
 
 
 
 



7. Kryteria oceny: 
• Podczas oceny prac brane będą pod uwagę następujące kryteria: inwencja 

twórcza, wrażenia artystyczne, samodzielność, oryginalność, jakość 
techniczna fotografii, zgodność z tematem konkursu. 
 

8. Warunki uczestnictwa w konkursie:  
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 
zamieszkałych na terenie gminy Padew Narodowa.  
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Padwi Narodowej filia Rożniaty fotografii ukazującej domową 
biblioteczkę lub przesłanie drogą elektroniczną zdjęcia pracy konkursowej.  
Do każdej dostarczonej pracy należy dołączyć dwa wydruki: 

o metryczkę pracy: tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek autora, nr telefonu 
do kontaktu (Załącznik nr 1). 

o Uczestnik pełnoletni: podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik 
nr 2 do Regulaminu.  

o Uczestnik niepełnoletni: podpisane przez rodzica/opiekuna 
oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

 Aby przesłać zdjęcie pracy konkursowej drogą elektroniczną należy na adres 
rozniatybiblioteka@wp.pl wysłać wiadomość o następującej treści:  
a. Temat e-maila: ”Zdjęcie mojej biblioteczki”. 
 b. Treść e-maila: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejsce zamieszkania 
uczestnika konkursu, numer telefonu kontaktowego.  
c. W załączeniu maksymalnie 3 zdjęcia przedstawiającą domową biblioteczkę 
uczestnika konkursu.  
d. W załącznikach powinny znaleźć się również skany (zdjęcia) podpisanych przez 
uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby 
niepełnoletniej) oświadczeń dotyczących RODO (zał. nr 1, 2 lub 3 do Regulaminu).  
 

9. Nagrody: 
• Zwycięskie zdjęcia domowych biblioteczek wraz z nazwiskiem autora zdjęcia 

zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Padwi Narodowej. 

• Zwycięska praca zostanie zaprezentowana w GBP w Padwi Narodowej lub na 
filii, która odpowiada miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. 
 

10. Postanowienia końcowe: 
• Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
• Dodatkowe informacji o konkursie udzielane są w siedzibie Organizatora: 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej, ul. Księdza Jana Kica 8 lub 
pod nr telefonu: 15 811 93 16. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 



Załącznik nr 1. Metryczka – Konkurs „#Biblioteczka” 

(załącznik należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, zeskanować lub zrobić 
zdjęcie i dostarczyć do GBP wraz z pracą konkursową) 

 
 
 
 

Tytuł pracy  

Imię i nazwisko Uczestnika  

Wiek  

telefon kontaktowy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2.  Oświadczenie Uczestnika – Konkurs „#Biblioteczka” 

(załącznik należy wydrukować, wypełnić i podpisać, zeskanować lub zrobić 
zdjęcie i dostarczyć do GBP wraz z pracą konkursową) 

 
......................................... 

(miejscowość i data) 
 
 

Ja niżej podpisana/y …………..………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko Uczestnika) 

 
Oświadczam: 

• że jestem autorem nadesłanej na konkurs pracy pt.: 
...................................................................................................................... 

• że praca nie była wcześniej publikowana i nagradzana w innych 
konkursach; 

• że bezterminowo udzielam zgody na publikację otrzymanego zdjęcia 
pracy na stronie internetowej GBP; 

• że bezpłatnie udzielam GBP praw autorskich do przesłanej pracy; 
• że na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu przeprowadzenia i późniejszej archiwizacji dokumentacji 
konkursowej osób biorących w nim udział 

• Powyższe zgody zostają wyrażone bezterminowo, nieodpłatnie i bez 
ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 

 
 
 

…………..………………………………………………………………………….. 
(czytelny podpis Uczestnika) 

 
 

 

Załącznik nr 3. Oświadczenie rodzica/opiekuna Uczestnika – Konkurs 
„#Biblioteczka” 



(załącznik należy wydrukować, wypełnić i podpisać, zeskanować lub zrobić 
zdjęcie i dostarczyć do GBP wraz z pracą konkursową) 

 
......................................... 

(miejscowość i data) 
 
 

Ja niżej podpisana/y …………..………………………………………………………………………….. 
      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna Uczestnika) 

 
Oświadczam: 

• że moje dziecko ...........................................................................................  
(imię i nazwisko dziecka) 

 
jest autorem nadesłanej na konkurs pracy pt.: 
...................................................................................................................... 

• że praca nie była wcześniej publikowana i nagradzana w innych 
konkursach; 

• że bezterminowo udzielam zgody na publikację otrzymanego zdjęcia 
pracy na stronie internetowej GBP; 

• że bezpłatnie udzielam GBP praw autorskich do przesłanej pracy; 
• że na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
oraz małoletniego uczestnika konkursu w celu przeprowadzenia i 
późniejszej archiwizacji dokumentacji konkursowej osób biorących w nim 
udział 

• Powyższe zgody zostają wyrażone bezterminowo, nieodpłatnie i bez 
ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 

 
 

…………..………………………………………………………………………….. 
    (czytelny podpis rodzica/opiekuna Uczestnika) 


