
Regulamin konkursu literacko-fotograficznego 

„Czytamy - pszczołom pomagamy” 

w ramach Ekoakcji „Trzebinia po stronie natury” 
 

I. Organizator 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Narutowicza 10 , 

tel.32 6121398, 

e-mail: mbp@mbp.trzebinia.pl 

II. Cel konkursu 

- promowanie twórczego  i ekologicznego spędzania wolnego czasu  

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy 

-promowanie czytelnictwa i zdrowego trybu życia 

III. Uczestnicy 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Adama Asnyka w Trzebini 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione w siedzibie Organizatora  

IV. Warunki uczestnictwa 

1. W ramach projektu ekologicznego „Czytamy – pszczołom pomagamy” użytkownicy Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini, którzy od dnia 18 stycznia 2021r. odwiedzą 

Bibliotekę, otrzymają przy pierwszej wizycie Kartę Ekologa, a przy kolejnych naklejki. Po zebraniu 

kompletu 5 naklejek odbiorą zestaw nasion roślin miododajnych, materiały edukacyjne i zakładkę 

z zadaniem literackim.  

2. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się w dniach 21-31 lipca 2021 drogą elektroniczną na adres 

wb@mbp.trzebinia.pl, poprzez dostarczenie w wersji papierowej bądź na nośniku danych 

osobiście lub pocztą tradycyjną do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini lub 

jej filii. 

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: 

a) Formularz zgłoszenia  (Załącznik nr 1) 

b)  Formularz zgłoszenia - Oświadczenie rodzica-w przypadku udziału osób niepełnoletnich 

(Załącznik nr 2) 

c)  Jedno zdjęcie, w minimalnej rozdzielczości 1280x850  w ciekawy sposób prezentujące 

wyhodowane z otrzymanych nasion rośliny miododajne 
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d) Oryginalne odpowiedzi na zagadkę literacką znajdującą się na zakładce otrzymanej w 

Bibliotece (ilość słów min. 50 max. 150) 

e) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku (Załącznik nr 3) na potrzeby postępowania konkursowego oraz zgodę na 

publikację zdjęć w serwisach internetowych Organizatora: Facebook, Instagram, strona 

internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miasta w Trzebini (Załącznik nr 4) 

3. Uczestnik konkursu wykonuje zdjęcie za pomocą dowolnego sprzętu tj.: aparat fotograficzny, 

tablet, smartfon itp. 

4.Zdjęcie zgłoszone na konkurs nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 

osób trzecich. Prezentowane treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury 

osobistej. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoczesną zgodą na publikację przez 

Organizatora Konkursu. Przesłane na konkurs zgłoszenie nie może zawierać treści reklamowych 

innych podmiotów, musi mieć pozytywne przesłanie i nie może wywoływać negatywnych 

skojarzeń. 

5. Z chwilą przekazania zgłoszenia autor przekazuje nieodpłatnie majątkowe prawo autorskie do 

wytworzonego dzieła. 

6.W przypadku uczestników niepełnoletnich wysłania zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun 

prawny uczestnika, poprzez dołączenie karty zgłoszenia (Załącznik nr ) 

7. Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych 

osobowych autorów zdjęć przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Trzebini w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz ich identyfikacji, wydania nagród oraz publicznego podania imion 

i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/UE (Dz.Urz.UE 1 z 2016r. nr 119/1) 

8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/UE (Dz.Urz.UE 1 z 2016r. nr 119/1) 

9. Organizator będzie zbierał następujące dane na potrzeby realizacji projektu: 

a) imię i nazwisko 

b) adres e-mail 

c) numer telefonu 



10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, przesłanie 

zgłoszenia i wzięcie udziału w konkursie jest również równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica 

lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i publikację na 

Facebooku, Instagramie i stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka i 

Urzędu Miasta w Trzebini. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w 

Trzebini ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia. 

2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini wyznaczyło Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail administracja@mbp.trzebinia.pl 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 

uczestników. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w/w konkursu. 

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia w/w konkursu. 

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, 

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

zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania 

tych danych) 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r 

8) Pozyskiwane dane nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych , 

zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, umów powierzenia danych do 

przetwarzania. 

9)Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane 

w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz dziecka wynikających z konieczności 

realizacji konkursu jest obowiązkowe, natomiast pozostałych danych fakultatywnych jest 
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dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu 

jest brak możliwości w nim uczestnictwa. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie i terminach oraz 

do odwołania konkursu bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do 

niedopuszczenia zdjęcia do konkursu informując o tym uczestnika. Wszelkie sprawy 

nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

V. Zasady przyznawania nagród 

1. Organizator przewiduje  nagrody dla autorów 3 najlepszych zgłoszeń. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniach 03-05 sierpnia 2021r. przez jury w składzie  2 

przedstawicieli Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini oraz 1 przedstawiciel 

Urzędu Miasta w Trzebini. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez stronę internetową i w mediach społecznościowych 

Organizatora w dniu 6 sierpnia 2021r. 

5. O sposobie przekazania nagród organizator poinformuje laureatów drogą mailową lub 

telefonicznie. 


