
Regulamin konkursu fotograficznego Obiektyw – na biblioteka 

 
 

Organizator: Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja ul. M. Reja 10 56-400 Oleśnica 

 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 06 kwietnia i trwać będzie do 06 września 2021. 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich miłośników fotografii. 

3. Celem konkursu jest promowanie biblioteki i czytelnictwa. 

4. Organizatorzy pozostawiają uczestnikom dowolność w interpretacji tematu     

konkursu. 

5. W konkursie biorą udział zestawy prac (ujęcie czarno-białe + kolorowe). 

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej (JPEG, PNG) na adres 

podpegazem@bibliotekaolesnica.pl z dopiskiem „konkurs Obiektyw–na biblioteka”. 

7. Prace należy wysłać wraz z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi 

załącznik nr 1. 

8. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zestawy prac. 

9. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez organizatora, a wyłonionym 

laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki 30 września 

2021. 

11. Nagrodzone prace ukażą się w formie wystawy stacjonarnej w Bibliotece Pod   

Pegazem, ul. Kleeberga 4 oraz na stronie internetowej biblioteki. 

12. O otwarciu wystawy pokonkursowej i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną 

powiadomieni poczta elektroniczną. 

13. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na 

publikowanie wyników konkursu na stronie internetowej biblioteki 

https://biblioteka.olesnica.pl/. 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 533 351 406 

 

14. Klauzula informacyjna 

Administratorem Pani/Pana danych jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja 

Reja, z siedzibą przy ulicy M. Reja 10, 56-400 Oleśnica. Z administratorem można 

się skontaktować poprzez adres adres e-mail: sekretariat@bibliotekaolesnica.pl tel. 

533 351 410.  

mailto:podpegazem@bibliotekaolesnica.pl
mailto:sekretariat@bibliotekaolesnica.pl


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Danutę Majcher, z którym 

można się skontaktować poprzez email meksoft@vp.pl. Podstawą przetwarzania 

Pani/Pana danych jest przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 6 ust. 1 

pkt a-e RODO*.  

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust.1 litera a, przesłanie e-

maila oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

e-mailu. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z 

JRWA.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe 

nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany w tym 

profilowanie.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, żądanie ich 

sprostowania oraz usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wycofania udzielonej 

zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

* RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 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.  
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