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       Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, 
 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie 

 ul. Grunwaldzka 50, 14-100 Ostróda 

 tel. 89 646 25 81 ; e-mail: wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego                            

„SLEEVEFACE - UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Pedagogicznych - 

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu 

ostródzkiego. 

3. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do twórczej aktywności, 

promowanie czytelnictwa oraz popularyzacja fotografii jako sposobu 

kształtowania wrażliwości estetycznej. 

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić j e d e n projekt. Oceniane będą 

wyłącznie prace wykonane samodzielnie, a nie przez zespoły autorskie. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu w formie 

sleeveface, czyli zdjęcia, którego elementem jest okładka książki częściowo 

zasłaniająca fotografowaną osobę – w taki sposób, aby stanowiły spójną 

całość. Dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji i kontrastu, 

kadrowanie oraz konwersję do czerni i bieli. 

6. Pracę zapisaną w formacie JPG należy przesłać mailowo w formie 

załącznika na adres wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl .               

Nazwa przesłanego pliku powinna zawierać kolejno: imię, nazwisko, 

skróconą nazwę szkoły (np.: Jan_Kowalski_ZSZim.S.Petofi_w_Ostródzie). 

W temacie e-maila należy wpisać hasło KONKURS, natomiast w treści           

e-maila:imię i nazwisko, klasę i pełną nazwę szkoły oraz kontakt 

telefoniczny.   

7. Razem z pracą konkursową należy przesłać mailowo w formie skanu lub 

czytelnego zdjęcia Oświadczenie (załącznik do Regulaminu)                                          

podpisane odręcznie przez uczestnika konkursu oraz – w przypadku osób 

niepełnoletnich – przez rodzica/opiekuna. Prace bez przesłanego 

odręcznie podpisanego Oświadczenia zostaną wyłączone z udziału w 

konkursie. 

8. Projekt powinien być pracą autorską o oryginalnym pomyśle stworzonym 

przez uczestnika konkursu. 
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9. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do 

prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą 

przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, 

nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury 

osobistej. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie 

prac o niskiej jakości technicznej, projektów, które w inny sposób 

naruszają niniejszy regulamin lub ze względów formalnych. 

11. Prace zgłoszone do konkursu oceni komisja konkursowa powołana przez 

Dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. 

12. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria: 

 zgodność pracy z hasłem przewodnim konkursu, 

 oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu, 

 walory artystyczno-wizualne projektu, 

 jakość techniczna pracy. 

13. Prace należy dostarczyć drogą mailową do 10 maja 2021 r. 

14. Wyłonieni spośród uczestników konkursu laureaci zostaną uhonorowani 

nagrodami rzeczowymi. 

15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

14 maja 2021r.  podczas obchodów Tygodnia Bibliotek.                                      

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom konkursu indywidualnie 

w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie przy                  

ul. Grunwaldzkiej 50 – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

16. Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej     

w formie online na stronie internetowej Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania zdjęć                             

w materiałach związanych z promocją Biblioteki oraz na stronie 

internetowej Organizatora i Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 

 

Postanowienia końcowe:  

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za 

naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników 

konkursu.  

2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym 

zasady konkursu.  

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Powiatowej 

Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie. 
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Załącznik do Regulaminu 

Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

„SLEEVEFACE - UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” 

 

 

 

…………………………………………                                                                                                                    
(miejscowość / data) 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Powiatowego 

Konkursu Fotograficznego  „SLEEVEFACE - UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”                      

i zgłoszone przeze mnie fotografie są mojego autorstwa.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO1. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

zgłoszeniu konkursu w celu i na zasadach określonych w klauzuli, o 

której mowa w punkcie poprzednim oraz w Regulaminie 

Powiatowego Konkursu Fotograficznego  „SLEEVEFACE - UBIERZ SIĘ 

W KSIĄŻKĘ”. 

 

 

 

…......................................................        .................................................... 
(podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)                             (podpis uczestnika konkursu) 

 

 

 

                                                           
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 
119, str. 1, ze zm. 
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Informacja o ochronie danych osobowych  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 

Nr 119, str. 1, ze zm. informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek 

Pedagogicznych w Ostródzie, ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda REGON: 

361866240, NIP 741-21-29-563, tel. 89 646 65 98, email: 

sekretariat@poradnia.ostroda.pl. 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

kontakt@idpo.pl, infolinia: +48511793443. Funkcję DPO/IOD pełni 

Tomasz Trzciałkowski. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 

do jakich zostały zebrane. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych 

osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane w imieniu 

administratora danych, m.in. świadczące usługi prawne, audytowe, 

informatyczne.  

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, a następnie przez okres wskazany w przepisach 

archiwalnych obowiązujących administratora danych. 

8. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
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prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie; 

9. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 

606-950-000. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

 


