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Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym 

Filia  w Dębach Szlacheckich, Filia w Osieku Wielkim 

zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym 

„Uwolnij Wyobraźnię!” 
Z okazji: Światowego Dnia Książki i Prasy który przypada 23 kwietnia, Tygodnia Bibliotek obchodzonego w 

dniach 8-15 maja i Dnia Bibliotekarza. Konkurs będzie trwał do końca maja, który tradycyjnie jest miesiącem 

książki i bibliotek.   

Cele:   

• Rozwijanie kreatywności i fantazji  plastycznej uczestników; pokazanie siły wyobraźni rozbudzonej 

przez książkę, zainspirowanie do twórczych poszukiwań plastycznych uczestników.  

• Promocja książki i czytelnictwa na zewnątrz biblioteki - w przestrzeni publicznej gminy i uczczenie 

majowych wydarzeń związanych z książką. 

• Promocja działania zespołowego i integracja uczestników.  

Temat i zadanie konkursowe:  Zgodnie z tytułem konkursu  „Uwolnij wyobraźnię!” – pokaż, jak wielka jest 

siła wyobraźni rozbudzanej między innymi przez książki i uwiecznij swój pomysł na fotografii. Wykonaj 

kolorową kredą na utwardzonej powierzchni (parkingu, chodniku, placu przed szkoła itp.) rysunek 

naturalnych rozmiarów tak, żeby dopiero razem z osobą pozującą do zdjęcia utworzył  ilustrację. W efekcie 

połączenia rysunku i osoby pozującej, powstaje iluzja - zabawny obraz które w pełni podziwiać można tylko 
patrząc z pewnej odległości, z góry. Zrób zdjęcie i prześlij je na adres biblioteki: 

kontakt@bibliotekaosiekmaly.pl do 29 maja (inspirację obejrzyj na załączonym do regulaminu zdjęciu).  

Wymagane parametry zdjęcia: Min. 300 dpi, rozdzielczość w pixelach 2480x3307; plik powinien mieć min. 

4 MB.  

Uczestnicy  

1. Uczniowie klas 4-6  

2. Uczniowie klas 7-8 i gimnazjum 

3. Uczniowie szkół średnich  

4. Grupa rodzinna do 5 osób( dzieci z rodzicami, dziadkami lub starszym rodzeństwem) 

Uczestnikiem konkursu jest każdy kto do 29 maja: prześle zdjęcie konkursowe, wypełni formularz 

zgłoszeniowy i oświadczenie (załączniki do regulaminu) 

Prace oceniane będą w następujących kategoriach 

5. PRACA INDYWIDUALNA (z podziałem na grupy wiekowe). Uczestnik konkursu zgłasza pracę 

indywidualnie, a osoba pomagająca mu wykonać zadanie konkursowe  jest tylko „pomocnikiem”, 

który nie zgłasza się do konkursu jako autor pracy. 

6. PRACA GRUPOWA 2-5 OSÓB. Uczestnikiem są dzieci i ich opiekunowie, lub grupa uczniów 

złożona z 2 do 5 osób. Prace grupowe zgłasza opiekun grupy. 

Warsztat: Kolorowa kreda, aparat fotograficzny lub telefon komórkowy, bezpieczne miejsce o utwardzonej 

gładkiej powierzchni, z możliwością wykonania zdjęcia z pewnej wysokości (np. z balkonu, z drabiny – przy 

pomocy osoby dorosłej) 

Bezpieczeństwo: Niepełnoletni uczestnicy konkursu powinni wykonać zadanie konkursowe pod okiem 

opiekuna. Do namalowania obrazów kredą należy wybrać miejsce bezpieczne (np. parking, utwardzony plac 

przed budynkiem szkoły itp., nie może to być ulica asfaltowa!). Odpowiedzialność na bezpieczeństwo 

uczestników w czasie wykonywania zadania konkursowego ponosi opiekun. 
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Założenia organizacyjne: 

• Każdy uczestnik/ grupa uczestników ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy fotograficznej 

nawiązującej do tematu konkursu.  

• praca musi być opisana: imię i nazwisko uczestników konkursu, klasa i szkoła, imię i nazwisko 

opiekuna, adres do powiadomień: pocztowy lub mailowy, nr. telefonu. 

• z chwilą nadesłania, prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów, a 

zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz 

Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy;  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania ). 

• Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac 

wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych, 

• nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja 

należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione, 

• prace należy przesłać na adres mailowy biblioteki kontakt@bibliotekaosiekmaly.pl do 29 maja 2019 

r. włącznie, wpisując w tytule maila: „ZGŁOSZENIE DO KONKURSU”; prace nadesłane po terminie 

nie będą oceniane. 

• O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa;  Komisję 

powołują Organizatorzy, 

• Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i 

nieodwołalna;  odwołania nie zostaną uwzględnione. 

• Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej  z grup wiekowych, z każdej 

kategorii; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne 

ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania 

dodatkowych nagród specjalnych, 

• nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową  lub 

pocztą tradycyjną na adres podany w zgłoszeniu.  

• wręczenie nagród odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Małym; informacja o 

dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na 

stronach internetowych Organizatorów oraz przesłana na adresy mailowe podane w zgłoszeniu. 

• zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów  oraz na portalu 

społecznościowym FB oraz wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie biblioteki. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

konkursu. 

• Kontakt:  E. Miśkiewicz, tel. 63 27 17 268, D. Krupińska 63 26 39 231, lub w siedzibie biblioteki w 

Osieku Małym i Filii w Dębach Szlacheckich. 

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i rodziców. Organizatorzy proszą nauczycieli o pomoc w 

rozpropagowaniu konkursu. 
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Klauzula informacyjna dot. danych osobowych: 

 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Osieku Małym z siedzibą w Osieku Małym, ul. Główna 6;  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Pukaczewski, email: pukaczewski@hotmail.com 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą  przechowywane w bazie danych  prowadzonej przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Osieku Małym, w celach związanych z przygotowaniem i przepro-

wadzeniem konkursu „Uwolnij wyobraźnię!”. Z chwilą zgłoszenia do konkursu uczestnik/opiekun 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 

z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów nie dłużej niż pięć lat po zakończeniu 

konkursu. 

4. Wizerunek uczestnika konkursu będzie przetwarzany na podstawie wyrażonej na piśmie zgody dołą-

czonej do niniejszego regulaminu, oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna.  

5. Wizerunek uczestnika publikowany na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na 

stronie internetowej biblioteki i w serwisie FB, będzie przetwarzany do czasu wycofania  zgody lub 

przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku, w którym odbywał się konkurs. Biblioteka zastrzega 

sobie możliwość przechowywania wizerunku uczestników konkursu na nośnikach przenośnych w 

celach archiwizacji działalności biblioteki. 

6. Uczestnik/opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

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

do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Uczestnik/opiekun ma  prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  

8. Dane uczestnika nie będą podlegać profilowaniu. 

9. Dane uczestnika nie będą udostępnianie osobom nieupoważnionym. 
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Inspiracja: (źródło zdjęć: https://pl.pinterest.com/pin/243335186090185630/) 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 

(wypełnia rodzic/opiekun lub nauczyciel zgłaszający uczestnika. 

W przypadku pracy grupowej– zgłoszenie i oświadczenie należy wypełnić osobno dla każdego uczestnika) 
 

Konkurs „Uwolnij wyobraźnię!” 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym, Filie w Dębach Szlacheckich i Osieku 

Wielkim 

  Termin składania prac: 29 maj 2019  
  

Nr pracy konkursowej wpływającej do konkursu (wypełnia organizator) …………………….. 
 

I. Praca indywidualna    / Praca grupowa   (wybierz właściwe) 
                      

II. Informacje o uczestniku  

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  …………………………………………………………………………….. 

 
 

Klasa,  szkoła :………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Praca zgłoszona przez:…………………………………………………………………………………………… 

     (imię i nazwisko zgłaszającego – rodzica, opiekuna lub nauczyciela) 

 

Numer telefonu zgłaszającego…………………………………………………………………………………… 

 
 

Adres  e-mail /lub adres do kontaktu zgłaszającego    …………….....................……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………….. 
                                                                     (data i czytelny podpis zgłaszającego) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Uwolnij wyobraźnię” 
 

2.  Zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego 

postanowień. 

4.  Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

konkursu na stronie internetowej biblioteki i w serwisie FB na warunkach określonych w regulaminie. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Data, podpis rodzica,/opiekuna 


