
Regulamin Konkursu Rodzinnego  

„Pochwal się swoją rodziną” 

   

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach wraz z Filią w Gostyni. 

2. Konkurs jest prowadzony na podstawie Regulaminu. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

§ 2. 

Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 23 czerwca 2021 r. i trwa do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 września 2021 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany określonych wyżej terminów. 

§ 3. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Wyry. 

2. Konkurs polega na stworzeniu foto-kolażu rodzinnego nawiązującego do tematu historii 
powstania Gminy Wyry i Jubileuszu 30- lecia Gminy Wyry. 

[Kolaż to technika artystyczna polegająca na stworzeniu kompozycji (obrazu) z wykorzystaniem 
kilku fotografii lub ich fragmentów, na których zaprezentowano rodzinę i połączenie ich z innymi 
materiałami (fotografie, gazety, tkaniny itp. Są one naklejone na papier (tekturę, blok techniczny) i 
łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi – farbami, kredkami itp.] 

3. Przez rodzinę z dziećmi, należy rozumieć rodziców (lub opiekunów prawnych) i dzieci 
zamieszkujących w wspólnym gospodarstwie domowym. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga przesłania/ doniesienia pracy konkursowej wraz 
z wypełnioną metryczką stanowiącą Załącznik nr 2 oraz zgodą stanowiącą Załącznik nr 1do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach ul. Główna 58 lub Filii w Gostyni ul. Pszczyńska 372. 

5. Pracę Konkursową stanowi praca, o którym mowa w ustępie 2 powyżej. 

6. Uczestnikiem może być jedynie rodzic lub opiekun prawny. Uczestnik dokonuje zgłoszenia 
uczestnictwa, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, a także reprezentuje rodzinę w Konkursie. 



7. Do Konkursu można zgłaszać jedynie takie Prace Konkursowe, które: 

1) nie były wcześniej nagradzane w innych konkursach 

2) nie były wcześniej publikowane, z wyjątkiem upublicznienia w mediach społecznych, 
któregokolwiek z członków rodziny w celu promocji Konkursu. 

8. Zdjęcia (fotografie) użyte w Pracy Konkursowej są wyłącznie autorstwa osoby/rodziny biorącej 
udział w konkursie. 

9. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową. 

10. Praca Konkursowa powinna mieć format nie większy niż A3. 

11. Uczestnik przez przesłanie Pracy konkursowej oświadcza, że: 

a) wyraża zgodę na udział w Konkursie i na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, 

b) zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu i korzystanie z niej przez Organizatora nie będzie 
naruszało niczyich praw, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. 

c) osoby uwidocznione na foto-kolażu stanowiącym pracę Konkursową nie będące uczestnikiem 
ani małoletnim dzieckiem, którego przedstawicielem ustawowym jest Uczestnik, wyraziły zgodę na 
nieodpłatne rozpowszechnienie ich wizerunku.  

12. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na 
przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek 
utrwalony na fotografiach będących elementami foto-kolażu rodzinnego) oraz danych osobowych 
dziecka (wizerunek utrwalony na fotografiach będących elementami foto-kolażu rodzinnego) przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016r 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), która stanowi 
Załącznik nr 1. 

13. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach prowadzenia działalności 
promocyjno-marketingowej w postaci wizerunku Pani/Pana/dziecka utrwalonego na fotografiach 
będących elementami foto-kolażu rodzinnego poprzez upublicznienie pracy konkursowej na 
stronie biblioteki http://gbp.wyry.pl/, bibliotecznym facebooku www.facebook.com/gbpwyry, 
gminnej stronie internetowej https://wyry.pl oraz gminnym facebooku 
www.facebook.com/gminawyry a także w miesięczniku Wicie jest możliwego uzyskaniu przez 
Administratora pisemnej zgody, która znajduje się w Załączniku nr 1. 

14. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw 
do Pracy Konkursowej i prawa do wizerunku. 

15. Przesłane Prace Konkursowe nie będą zwracane. 

 



§ 4. 

Nagrody oraz zasady i warunki ich przyznawania 

1. Prace Konkursowej w Konkursu ocenia Komisja składająca się z co najmniej trzech osób. 

2. Komisję tworzą Przewodniczący Komisji oraz Członkowie Komisji. 

3. Komisja będzie oceniała Prace Konkursowe nadesłane przez Uczestników kierowała się 
walorami artystycznymi Pracy Konkursowej.  

4. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania Nagród będzie podejmował Przewodniczący Komisji. 

5. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25 września 2021r. Informacja 
w postaci imienia i nazwiska o laureatach konkursu zostanie upubliczniona na stronie internetowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez 
podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników. 

2. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez 
rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na Stronie Internetowej. 

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu określone w 
Regulaminie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:  

 
1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach  
z siedzibą przy ulicy Głównej 58, 43-175 Wyry.  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: 
iod@gbp.wyry.pl.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) uczestnictwa w Konkursie Rodzinnym „Pochwal się swoją rodziną” (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-
mail oraz wizerunek/wizerunek dziecka utrwalony na fotografiach będących elementami foto-kolażu 
rodzinnego) – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.   
b) prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej przez Administratora (imię i nazwisko laureata 
konkursu opublikowane na stronie biblioteki http://gbp.wyry.pl/ oraz wizerunek laureata konkursu/ 
wizerunek dziecka utrwalony na fotografiach będących elementami foto-kolażu rodzinnego opublikowany 
na stronie www Biblioteki http://gbp.wyry.pl/, bibliotecznym facebooku, gminnej stronie internetowej 
https://wyry.pl/ oraz gminnym facebooku, a także w miesięczniku Wicie) – podstawą przetwarzania jest 
wyrażona przez Panią/Pana zgoda.  
c) wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji – podstawą 
przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.  
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana/dziecka 
danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.  
W przypadku wyłonienia Pani/Pana jako laureata konkursu odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w 
postaci imienia i nazwiska opublikowanych na stronie www Biblioteki http://gbp.wyry.pl/ oraz Pani/Pana 
wizerunku/wizerunku dziecka - utrwalonego na fotografiach będących elementami foto-kolażu rodzinnego  
opublikowanych na stronie www Biblioteki http://gbp.wyry.pl/, bibliotecznym facebooku, gminnej stronie 
internetowej https://wyry.pl/ oraz gminnym facebooku, a także w miesięczniku Wicie mogą być osoby 
mające dostęp do materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz korzystające z sieci Internet oraz portali 
społecznościowych (w tym w szczególności ze strony www organizatora konkursu, strony www Gminy 
Wyry oraz portalu społecznościowego Facebook). 
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w 
tym w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń 
oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.  
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych 
swoich/dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-
mail, wizerunku Panią/Pan/dziecka jest dobrowolne. Niepodanie powyższych danych spowoduje 
niemożność uczestnictwa w konkursie rodzinnym „Pochwal się swoją rodziną”. 
9. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania. 

 
 


