
 

 

      
 
 
 
   

        
 
 
  

  

            
            

     
        
     
      
            

    

 

  

     

        
            

  
    

   
          

       
       
             

             
            

    
     
     

      
         
           

     
 

   

  

        
            

      
        

 

 

   

BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 
W GLIWICACH 

ORGANIZATOREM 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W GLIWICACH 
JEST MIASTO GLJWlCE 

Regulamin konkursu 
„GDZIE NAJLEPIEJ CZYTA SIĘ W GLIWICACH?” 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pt. GDZIE NAJLEPIEJ CZYTA SIĘ W GLIWICACH? (zwanym dalej 
“Konkursem”) jest Miejska Biblioteka Publiczna, z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 
Gliwice (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Konkurs jest organizowany w ramach kampanii #CzytanieRządzi. 
3. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu. 
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu sprawują pracownicy Organizatora. 

§ 2 

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Czas trwania Konkursu: 16.09 - 30.11.2022 r. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Organizatora 

www.biblioteka.gliwice.pl. 
3. Cele konkursu: 

- promocja czytelnictwa, 
- rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień w dziedzinie fotografii. 

4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie fotografii: 
- aranżacja zdjęcia musi być wytworem uczestnika, 
- na zdjęciu muszą się znaleźć dwa obowiązkowe elementy: książka i miejsce 

w Gliwicach, w którym - wg autora fotografii - czyta się najlepiej. 
5. Prace konkursowe w postaci maksymalnie 2 zdjęć cyfrowych wraz z opisem: 

- tytuł zdjęcia, 
- imię i nazwisko, 
- telefon i mail kontaktowy 

prosimy wysyłać na adres: konkurs@biblioteka.gliwice.pl. 
6. Informacje o konkursie są dostępne na stronie www.biblioteka.gliwice.pl. 
7. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie online i wystawie 

plenerowej związanej z akcją czytelniczą. 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter amatorski i otwarty. 
2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego do nadesłanej pracy wymagana jest zgoda opiekuna 

prawnego na udział w konkursie (załącznik). 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

§ 4 

http://www.biblioteka.gliwice.pl/
mailto:konkurs@biblioteka.gliwice.pl
http://www.biblioteka.gliwice.pl/


 

 

 

                
         
           
            

                 
              
              

        

 

   

  

             
            

        

 

  

   

          
              
            

           
   

             
    

          
              

   

           
   

             
          

          
  

           
           

   

           
         

         

           
         

 

            
              

     

             
        
            

NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I, II i II miejsca oraz 3 wyróżnienia. 
2. Nagrodami w Konkursie są książki i gry planszowe. 
3. Informacja o laureatach Konkursu opublikowana będzie na stronie www.biblioteka.gliwice.pl 
4. Nagrodzeni Uczestnicy odbiorą nagrody osobiście w Bibliotece Centralnej, przy ul. Kościuszki 

17 w Gliwicach, od 21 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. w godzinach pracy Biblioteki. 
5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 
6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w §2, pkt. 4 lub przekroczenie dopuszczalnego 

terminu powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. 

§ 5 

PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 

1. Zgłoszenie fotografii na Konkurs oznacza zgodę na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym 
medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących 
czytelnictwo oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach. 

§ 6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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). 

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach informuje, że: 
− Administratorem podanych przez Uczestnika Konkursu 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 Konkursu oraz komunikacji pomiędzy 
Organizatorem a Uczestnikiem oraz publikacji wyników Konkursu na profile Facebook 
biblioteki. 

− Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, przy czym podanie 
danych w postaci imienia nazwiska oraz danych kontaktowych jest niezbędne do 
uczestnictwa w Konkursie. 

− 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 jego 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 

http://www.biblioteka.gliwice.pl/
mailto:iod@biblioteka.gliwice.pl


 

 

           
 

             
         

  

 

  

  

          
           

            
          

 
          
         
         

        
      

        
          

     

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. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2022 r. 
2. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, 
a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób 
portretowanych. 

3. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatora. 
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 


