
 
 

1 
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJA GÓRA” 

Konkurs realizowany jest w  ramach projektu „Literacka 

karawana do marzeń”, dofinansowanego ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

REGULAMIN KONKURSU  

I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs fotograficzny "Moja Góra – najpiękniejsze zdjęcie Sudetów" organizowany jest 

przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Bibliotekę pod Atlantami” w Wałbrzychu 

(zwaną dalej Organizatorem). 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim, w wieku 

12-17 lat, zainteresowanych fotografią i turystyką regionu. 

3. Konkurs trwa od 1 lipca do 15 września 2022 roku. 

4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii dowolną techniką, przedstawiającej 

ulubiony szczyt górski Sudetów. 

II. Cel Konkursu: 

1. Popularyzacja wiedzy krajoznawczej dotyczącej Sudetów. 

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

3. Wzbudzenie zainteresowania otaczającą przestrzenią, jej walorami krajoznawczymi, wiedzą 

historyczną i geograficzną regionu. 

4. Zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie. 

2. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:  

* format zapisu: JPG, 

* maksymalna pojemność: 10 MB, minimalna rozdzielczość: 1024x768 px. 

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia, nienaruszające 

praw autorskich osób trzecich. 

4. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika 

wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia. 

5. Zdjęcia do Konkursu należy przesłać w formie elektronicznej w formacie JPEG jako załącznik 

wraz z kartą zgłoszeniową na adres mailowy: promocja@atlanty.pl do 15 września 2022 r., 

wpisując w temacie „Konkurs Moja Góra”. Mail powinien zawierać zdjęcie i podpisaną przez 
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opiekun prawnego kartę zgłoszeniową (skan lub zdjęcie). Nadesłane zdjęcie musi opatrzone 

nazwą pracy. Zdjęcia w formie elektronicznej można również przynosić osobiście na nośniku 

wraz z kartą zgłoszeniową (skan, zdjęcie lub wersja papierowa), do siedziby organizatora (Dział 

Dziecięco-Młodzieżowy, Rynek 9). 

6. Opiekun prawny uczestnika oświadcza, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich do 

pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność  

z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem 

jakichkolwiek praw do zgłoszonych prac.  

7. Opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej 

oraz na jej nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz  

w dokumentacji konkursowej na wszystkich polach eksploatacji m. in. w materiałach 

drukowanych, Internecie, broszurach, dokumentacji rozliczeniowej projektu itp.  

8. Oceny prac dokona specjalnie powołane jury, w skład którego wejdą przedstawiciele 

Organizatora oraz członkowie Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK oddział Ziemi 

Wałbrzyskiej. 

9. W Konkursie przewidziano 3 nagrody oraz wyróżnienia. Laureaci i wyróżnieni zostaną  

o tym powiadomieni przez Organizatora na podany w zgłoszeniu adres mailowy lub numer 

telefonu. 

10. Planowane rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 października  

o 16:30. w siedzibie Organizatora.  

11. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie zorganizowanej 

w Bibliotece pod Atlantami oraz będą publikowane na stronie internetowej Organizatora,  

a także w prowadzonych przez niego portalach społecznościowych, z podaniem imienia  

i nazwiska autora. Publikowane będą także zdjęcia z uroczystego wręczania nagród. 

12. Prace niespełniające wymagań lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą 

rozpatrywane przez Komisję Konkursową.  

13. Po zakończeniu Konkursu prace nienagrodzone i karty zgłoszeniowe zostaną usunięte. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konkursu. 

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych jest Organizator Konkursu - Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” (PiMBP), 58-300 Wałbrzych, Rynek 9; 

2. Dane, czyli: imię i nazwisko uczestnika oraz telefon i email kontaktowy, będą przetwarzane 

wyłącznie w związku z realizacją i promocją Konkursu, nie dłużej niż do 31.10.2022r. 

3. Organizator, realizując cele Konkursu, wymogi rozliczeniowe realizowanego Projektu oraz 

w celu promocji swoich działań, będzie publikował prace nagrodzone oraz wizerunki osób 

nagrodzonych z uroczystości rozdania nagród:  
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- na stronach internetowych Organizatora, z podaniem imienia i nazwiska autora,  

do czasu wycofania zgody na publikację, bądź do zamknięcia stron prowadzonych przez 

Organizatora; 

- w materiałach drukowanych Organizatora, z podaniem imienia i nazwiska autora. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;  

5. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;  

6. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału Konkursie;  

7. Żadne decyzje związane z przetwarzaniem podanych danych osobowych nie opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

8. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora: tel. 74 6483724, iod@atlanty.pl; 

9. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


