
Regulamin konkursu – społecznej akcji fotograficznej 

„Jestem bohaterem bajki” 

1. Organizatorem konkursu- społecznej akcji fotograficznej jest Gminna Biblioteka 
Publiczna w Padwi Narodowej (dalej Organizator). Konkurs jest koordynowany przez filie 
GBP – filia Babule i filia Zarównie (Dalej Koordynator). 
 

2. Cele konkursu:  
Ø Promowanie kontaktu z książką, rozwój czytelnictwa, promocja biblioteki. 
Ø Pobudzanie wyobraźni czytelników. 
Ø Rozwijanie talentów fotograficznych i scenicznych Uczestników. 
Ø Z zebranych zdjęć Organizator i Koordynator zorganizuje wirtualną wystawę na 

stronie internetowej biblioteki , na Facebooku oraz stacjonarną ekspozycję prac 
w bibliotekach GBP. 
 

3. Zasady uczestnictwa : 
Ø Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat. 
Ø Uczestnikami konkursu są dzieci mieszkające na terenie Gminy Padew 

Narodowa. 
 

4. Zgłaszanie prac: 
Ø Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez : 

• Przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres Koordynatora:  
biblioteka.babule@wp.pl 
bibliotekazarownie@gmail.com 

Ø Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 12 maja 2021 do 26 maja 2021 . 
 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
Ø Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie. Zdjęcie może być wykonane w 

domu, jak również na terenie Gminy Padew Narodowa.  
Ø Warunkiem zakwalifikowania zdjęć jest : wykonanie przez Uczestnika jak 

najbardziej samodzielnego przebrania, nawiązującego do wybranej postaci 
literackiej  bajek lub baśni. Na zdjęciu powinna znaleźć się książka, z której 
czerpana była inspiracja. W przebraniu można wykorzystać elementy „eko”: 
stare materiały, plastikowe nakrętki, słomki, elementy papierowe itp. Liczy się 
inwencja twórcza! 

Ø Zdjęcie Uczestnika w przebraniu powinno być dobrej jakości, minimalna 
rozdzielczość: 2048x1536 px. 

Ø Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na -rozjaśnianiu, 
kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, 
są niedopuszczalne. 

Ø W e-mailu przesłanym na adres Koordynatora powinny znaleźć się następujące 
informacje : 

• Do każdej dołączonej pracy należy dołączyć dwa wydruki : 
o Metryczkę pracy : imię, nazwisko, wiek autora, adres e-mail 

(Załącznik nr 1). (skan lub wyraźne zdjęcie podpisanego 
oświadczenia). 



o Podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie , stanowiące 
Załącznik nr 2 do Regulaminu (skan lub wyraźne zdjęcie 
podpisanego oświadczenia). 

• Plik JPG/PNG podpisany ma być imieniem i nazwiskiem Uczestnika 
konkursu np. „Jagna Kowalska”. 

Ø Uczestnik udziela bezterminowo zgody na publikację nadesłanego zdjęcia na 
stronie internetowej GBP oraz na Facebooku. 

Ø Uczestnik udziela bezpłatnie GBP  praw autorskich do przesłanej pracy. 
Ø Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, widocznego na 

przesłanych zdjęciach. 
Ø Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji, 

promocji oraz archiwizacji dokumentacji konkursowej. 
Ø Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac konkursowych w 

bibliotekach GBP ,  na stronie internetowej GBP oraz Facebooku i druku w 
dowolnej ilości publikacji o dowolnym nakładzie oraz za pomocą innych form 
utrwalenia i rozpowszechniania. 

Ø Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 
Ø Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia i późniejszej archiwizacji 
dokumentacji konkursowej biorących w nim udział – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Ø Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu. 
 

6. Wystawa : 
Ø Z nadesłanych zdjęć Uczestników Organizator i Koordynator zorganizuje 

stacjonarną wystawę w bibliotekach GBP oraz wirtualną na stronie internetowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz na Facebooku w dniu 1 czerwca 2021 roku.  

Ø Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru przesłanych zdjęć, które pojawią 
się na wystawie. 

Ø Do wystawy zostaną zakwalifikowane jedynie fotografie, które spełniają warunki 
określone w regulaminie. 
 

7. Postanowienia końcowe: 
Ø Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
Ø Przystąpienie do akcji jest dobrowolne. 
Ø Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są u Koordynatora droga 

elektroniczną na adres : biblioteka.babule@wp.pl , 
bibliotekazarownie@gmail.com lub pod nr telefonu (15) 811-93-94 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1. Metryczka – Konkurs „Jestem bohaterem bajki” 

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

 
 
 
 

Imię i nazwisko Uczestnika  

Wiek  

e-mail   

Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna Uczestnika – Konkurs „Jestem 
bohaterem bajki” 

(załącznik należy wydrukować, wypełnić i podpisać, zeskanować lub zrobić 
zdjęcie i dostarczyć drogą elektroniczną 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 pracy na konkurs „Jestem bohaterem bajki” . 

• że bezterminowo udzielam zgody na publikację otrzymanego zdjęcia pracy 
na stronie internetowej GBP, na Facebooku oraz w bibliotekach GBP; 

• że bezpłatnie udzielam GBP praw autorskich do przesłanej pracy; 
• wyrażam zgodę na publikację  wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………………………,widocznego na przesłanych zdjęciach. 
                        (imię i nazwisko dziecka) 

• 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) 

 


