
        

 

   

         

 

       

      

 

         

  

     

         

      

  

 

       

     

   

    

          

            

   

        

           

   

 

 

 

  

   

         

 

        

  

   

    

 

    

        

  

 

   

     

        

REGULAMIN WYSTAWY „Z GLIWIC DO… - MOJE PODRÓŻE” 

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji wystawy „Z Gliwic do… - moje podróże” zwanej 

dalej Wystawą. 

2. Wystawa jest organizowana w ramach projektu „Haczyk – gliwickie spotkania literackie” 

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

3. Organizatorem Wystawy jest Miejska Biblioteka Publiczna w 

ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 

4. Udział w Wystawie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

5. Przed przystąpieniem do udziału w Wystawie Uczestnik 

z postanowieniami Regulaminu. Wzięcie udziału w Wystawie 

określone w Regulaminie. 

II. Zasady i warunki uczestnictwa w Wystawie 

1. Udział w Wystawie mogą wziąć pełnoletni mieszkańcy Gliwic. 

Gliwicach z siedzibą przy 

powinien zapoznać się 

oznacza zgodę na warunki 

2. Wystawa prezentować będzie autorskie zdjęcia z podróży mieszkańców Gliwic. 

3. Fotografie prezentowane będą na wystawie stacjonarnej w terminie 
od 1 do 31 października 2021 roku w Bibliotece Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Gliwicach, ul. Kościuszki 17 i online na kanałach społecznościowych MBP w Gliwicach do 

30 czerwca 2022 roku. 

4. Aby zaprezentować zdjęcia na Wystawie należy dostarczyć wydruk autorskich fotografii 

w formacie minimum 21x30 cm w terminie do 15 września 2021 r. do wybranej filii Miejskiej 

Biblioteki w Gliwicach lub przesłać je na adres: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

ul. Kościuszki 17 

44-100 Gliwice 

z dopiskiem: Wystawa „Z Gliwic do…” 
5. Uczestnik może przekazać od 1 do 5 zdjęć. 

6. Zdjęcia powinny być dobrej jakości i wysokiej rozdzielczości, w poziomie lub w pionie. 

Preferujemy zdjęcia przedstawiające architekturę i krajobrazy. 
7. Każde zdjęcie musi zostać opatrzone metryczką z imieniem i nazwiskiem Uczestnika, tytułem 

pracy oraz danymi kontaktowymi (telefon, e-mail). 

8. O udziale w Wystawie decyduje kolejność zgłoszeń i jakość zdjęć. 
9. Dostarczenie zdjęć nie gwarantuje udziału w Wystawie. O udziale w wystawie poinformujemy 

Uczestnika e-mailem. 

10. Zgłoszone fotografie podlegają zwrotowi. Organizator nie odsyła prac. Uczestnicy są 
zobowiązani do osobistego odbioru prac w siedzibie Organizatora do 30 listopada 2021 roku. 

Po tym terminie zdjęcia przechodzą na własność Organizatora. 

III. Prawa autorskie 

1. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć zgłoszonych do 

Wystawy w formie wystawy stacjonarnej i online, umieszczania ich na stronach internetowych, 



   

   

           

       

   

 

      

   

 

     

    

    

  

    

 

      

       

   

 

       

  

  

   

 

    

           

              

            

           

   

            

     

          

               

   

            

  

             

          

          

             

            

  

w mediach, w prasie lokalnej i branżowej oraz w innej formie podając dane autora (imię 

i nazwisko). 

2. Uczestnik Wystawy z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie jednocześnie udziela 
Organizatorowi licencji niewyłącznej do utworów literackich zgłoszonych w ramach Konkursu 

bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu 

zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym; 

d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do utworu 
literackiego i jego opracowań, w szczególności przekształcanie, przerabiania 

i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem. 
e) wyraża zgodę na używanie swojego imienia i nazwiska w działaniach promocyjnych i 

informacyjnych Organizatora związanych z działalnością kulturalną i usługową - bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Autor oświadcza, że jest wykonawcą zdjęć i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich. 

IV. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestnika Wystawy 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). 

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Miejska Biblioteka Publiczna 

w Gliwicach informuje, że: 
- Administratorem podanych przez Uczestnika Wystawy danych osobowych jest Miejska 

Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 

25 10. 

- W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, 

e-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl 

- Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia Wystawy oraz komunikacji pomiędzy 

Organizatorem a Uczestnikiem oraz prezentacji Wystawy na stronie internetowej Biblioteki. 

- Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, przy czym podanie danych 

w postaci imienia nazwiska oraz danych kontaktowych jest niezbędne do uczestnictwa 

w Wystawie. 

mailto:iod@biblioteka.gliwice.pl
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Organizatorem Biblioteki 
jest Miasto GliWice 

- 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 realizowanej Wystawy, a po jej 

zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

- Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

(www.biblioteka.gliwice.pl). 

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 Wydarzenia. 

www.biblioteka.gliwice.pl 

www.facebook.com/MBPGliwice 

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

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

