
 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Leo Gali i Al” 

 

1. 

ORGANIZATORZY: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.  

2. 

CELE KONKURSU:  

 rozwijanie zainteresowań zagadnieniami popularnonaukowymi 

 przypomnienie młodzieży biografii i dziedzictwa naukowego Galileusza, Leonarda da Vinci i 

Alberta Einsteina 

 popularyzowanie fotografii w kontekście zagadnień popularnonaukowych 

 upowszechnianie czytelnictwa  

 rozwijanie wyobraźni i aktywności 

 propagowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego.  

3. 

UCZESTNICY: Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży – uczniów szóstych, siódmych i ósmych klas 

szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jury będzie oceniało prace w 

następujących kategoriach wiekowych:  

 szkoły podstawowe - klasy VI-VIII, 

 szkoły ponadpodstawowe.  

4. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. każda praca musi być wykonana wg. własnego pomysłu, własnoręcznie i utrwalona techniką 

dowolną na papierze, w dowolnym formacie, 

2. praca powinna przedstawiać wyobrażenie autorów prac na temat Galileusza, Leonarda da 

Vinci i Einsteina i ich mistrzowskich pracowni, 

3. praca powinna być wykonana grupowo (minimalnie 3 osoby),  

4. kryteria oceny: pomysłowość, samodzielność, estetyka wykonania, uwzględnienie tematu. 

5. praca powinna zawierać dołączoną metryczkę, zawierającą: 

 tytuł pracy, 



 imię i nazwisko autorów, 

 szkołę i klasę oraz imię i nazwisko opiekuna (jeśli zgłoszenia dokonuje szkoła), 

 nr telefonu – do kontaktu w sprawie konkursu, 

6. do pracy powinna być dołączona pisemna zgoda rodziców na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka w celach związanych z konkursem (załącznik).  

7. prace konkursowe można dostarczyć osobiście do dowolnej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Gliwicach lub przekazywać drogą pocztową z dopiskiem: „Ciekawość Świata” na adres: 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

ul. Kościuszki 17 

44-100 Gliwice 

 

5. 

TERMINY:  

 ogłoszenie konkursu – 1 września 2019 r., 

 ostateczny termin składania prac - 31 października 2019 r.,  

 ogłoszenie wyników konkursu - 13 listopada 2019 r., o godz. 13.00 w sali wystawowej Filii nr 

1 MBP. 

6. 

JURY: Zgłoszone na konkurs prace oceni jury złożone z przedstawicieli organizatorów.  

7. 

NAGRODY: Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych prac w każdej z dwóch kategorii. Zwycięzcy 

konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (drobny sprzęt elektroniczny, gry planszowe, książki, 

audiobooki) i dyplomy. 

8. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. 
2. Dostarczone prace nie będą zwracane; przechodzą na własność organizatora i mogą zostać 

wykorzystane niekomercyjnie w celach edukacyjnych oraz promocyjnych. 
3. Regulamin konkursu znajduje się na stronie biblioteki www.biblioteka.gliwice.pl . 
4. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, które nie zostały przewidziane w niniejszym 

Regulaminie, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający 
należy do Organizatora.  

5. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
 
 
 
 

 

 

http://www.biblioteka.gliwice.pl/


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

informuje, że: 

Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzanie przez organizatora zgodnie z Rozporządzeniem 
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 takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej RODO) 

 Administratorem podanych Uczestnika konkursu danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w 
Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 25 10 (dalej jako Biblioteka). 

 W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych,-mail: 
iod@biblioteka.gliwice.pl  

 Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i przeprowadzenia konkursu. 

 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów 
wskazanych powyżej.  

 Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, 
którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji 
określonej usługi, np. operatorom pocztowym. 

 Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również 
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego konkursu, a po zakończeniu 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń,  

 Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).  

 W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje 
uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych 
narusza przepisy RODO, Uczestnikowi konkursu przysługuje u prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

 

 

www.biblioteka.gliwice.pl 

www.facebook.com/MBPGliwice 

 

 

 
 

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 


