
Regulamin konkursu fotograficzno-literackiego 

 „POKAŻ NAM SWOJĄ UKOCHANĄ KSIĄŻKĘ” 

 

 

I. Organizator konkursu: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach  
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice. 
 

II. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-4 szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół 
podstawowych województwa śląskiego. 
 

III. Cele konkursu: 

1. Rozbudzanie zainteresowań literackich. 

2. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej. 

3. Doskonalenie umiejętności fotograficznych. 

4. Rozbudzanie motywacji czytania i popularyzacja czytelnictwa młodzieży.  

5. Kształtowanie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi literackich. 

6. Popularyzacja profili biblioteki na Instagramie i Twitterze. 

7. Popularyzacja święta okolicznościowego (14 lutego – Dzień św. Walentego).  

 

IV. Przedmiot konkursu: 

1. Fotografia ulubionej (ukochanej) książki w dowolnej scenerii. 

2. Krótkie (nie przekraczające 280 znaków) uzasadnienie wyboru danej książki. 

 

V. Przebieg konkursu: 

1. Uczestnik przygotowuje jedną, samodzielnie wykonaną pracę – fotografię ulubionej 
(ukochanej) książki lub komiksu – w formie pliku .jpg, .jpeg, .png, .tiff, 
nieprzekraczającego 10 MB. Fotografia może być wykonana w dowolnej scenerii i w 
dowolny sposób – musi jednak pokazywać w sposób czytelny ukochaną książkę 
wybraną przez uczestnika (tytuł książki musi być widoczny). 

2. Do fotografii uczestnik przygotowuje uzasadnienie wyboru danej książki w formie 
pisemnej. Tekst nie może przekroczyć 280 znaków (tekstu komputerowego). 

3. Fotografie bez uzasadnień nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

4. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i nagradzane. 



5. Nauczyciel-opiekun uczestnika konkursu przesyła za pomocą poczty 
elektronicznej: 
- wypełnioną metryczkę (Załącznik nr 1), odpowiednią dla KAŻDEGO uczestnika, wraz 
z wykonaną przez niego fotografią konkursową (w formie załącznika do wiadomości); 

- skan/zdjęcie wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
realizacji konkursu (Załącznik nr 2), w przypadku uczestników niepełnoletnich – 
skan/zdjęcie wypełnionej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w 
konkursie (Załącznik nr 3); 

- skan/zdjęcie wypełnionej zgody nauczyciela-opiekuna (Załącznik nr 4). Załączniki   
nr 2-4 powinny zostać wydrukowane, podpisane ręcznie i przesłane w formie 
skanów/zdjęć. 

6. E-maile (zgodne z wymogami regulaminu) zawierające: metryczkę, fotografię oraz 
niezbędne zgody należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej do 12.02.2023 r. 
(do godz. 23:59) na adres: konkurs@pbw.katowice.pl 

7. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wiadomość zwrotna od organizatora. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 lutego 2023 r. 

9. Oceny prac dokona komisja konkursowa, powołana przez organizatora. Oceniane 
będą m.in.: kreatywność, pomysłowość i kompozycja fotografii oraz forma 
i oryginalność uzasadnienia. 

10. Wyniki konkursu, informacje o terminie oraz formie wręczenia nagród zostaną 
opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz w mediach 
społecznościowych. Informacje zostaną również przesłane pocztą elektroniczną 
nauczycielom-opiekunom uczestników konkursu. 

11. Dla autorów 3 najlepszych prac konkursowych przewidziano nagrody rzeczowe. 

12. Zwycięskie fotografie (wraz z uzasadnieniami) opublikowane zostaną na profilach 
organizatora w mediach społecznościowych (na Instagramie i Twitterze).  

 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 

niniejszego regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz 
prawo do odwołania lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn. Uczestnicy 
zostaną o tym poinformowani drogą mailową. 

3. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez 
organizatora. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 
podejmuje organizator. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby 
realizacji konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych, Dz.U.UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Dane osobowe 
laureata konkursu (imię i nazwisko, nazwa szkoły) zostaną opublikowane na stronie 
internetowej oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych 
(Instagram, Twitter).  

 

Kontakt: 

Wydział Informacji, Promocji i Współpracy ze Środowiskiem  

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach: 

Katarzyna Herich, tel. 32 258 38 38 wew. 21;  

Anna Krzempek, tel. 32 258 38 38 wew. 46;  

e-mail: konkurs@pbw.katowice.pl 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Nazwa pliku z fotografią 
(Na przykład: jankowalski_wiedzmin.jpg, 

 ulanowak_zwiadowcy.png) 

UZASADNIENIE  
(do 280 znaków) 

 

 

 

TYTUŁ KSIĄŻKI  

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY  

Wiek autora pracy i klasa  

Nazwa, adres i adres e-mail  
szkoły 

 

Imię i nazwisko nauczyciela-
opiekuna 

 

Adres e-mail nauczyciela-
opiekuna 

 



Załącznik nr 2 
 

 

ZGODA UCZESTNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępniam swoje dane osobowe do celów związanych 

z realizacją konkursu „POKAŻ NAM SWOJĄ UKOCHANĄ KSIĄŻKĘ” organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę 

Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach, tj. w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz  

w celu wyłonienia laureatów konkursu.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 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/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38,  
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.  

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana 
zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych.  
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane.  

 

 

              ........................................…………………………………………….……………….  
                                    (data i czytelny podpis uczestnika)  
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Załącznik nr 3 
 
 

 
..........................................................................................                       ............................................................  
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka)                                                            (miejscowość, data)  

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE 
 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  
 
.............................................................................................…………...............……………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 
w konkursie „POKAŻ NAM SWOJĄ UKOCHANĄ KSIĄŻKĘ” organizowanym przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. 
S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu 
tj. w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów konkursu.  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 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/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38,  
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.  

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie 
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych.  
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane.  
 

              ........................................…………………………………………….……………….  
                        (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka 
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Załącznik nr 4 
 

 

ZGODA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępniam swoje dane osobowe do celów związanych 

z realizacją konkursu „POKAŻ NAM SWOJĄ UKOCHANĄ KSIĄŻKĘ” organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę 

Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 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/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
13. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38,  
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.  

14. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).  

15. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana 
zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

16. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
17. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
18. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.  
19. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

20. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

21. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  
23. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych.  
24. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane.  

 

 

              ........................................…………………………………………….……………….  
                                    (data i czytelny podpis nauczyciela-opiekuna)  
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