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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, 

z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 32-860 Czchów. Patronat honorowy 
nad konkursem objął Burmistrz Czchowa. 

2. Wysłanie zdjęć drogą elektroniczną na adres biblioteka@czchow.pl 

na konkurs wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu jest 
równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej 

konkursu. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców powiatu 
brzeskiego, ma on charakter otwarty i amatorski. Uczestnikiem konkursu 

może być każdy kto nie prowadzi profesjonalnej działalności 

fotograficznej. Nie ma górnej ani dolnej granicy wieku. 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Cele konkursu: 

1. Promocja Magazynu Informacyjnego „Czas Czchowa” z okazji 
jubileuszu 30-lecia istnienia. 

2. Rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień 

w dziedzinie fotografii.  
3. Integracja czytelników „Czasu Czchowa” z terenu powiatu. 

II. ZDJĘCIA 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać od 1 do 2 fotografii 
w postaci elektronicznej (format JPG, PNG) na email: 

biblioteka@czchow.pl z dopiskiem: powiatowy konkurs fotograficzny 

„CZAS CZCHOWA w obiektywie” wraz z załącznikami. 
2. Każde zdjęcie w nazwie musi nazwie zawierać imię i nazwisko oraz tytuł 

pracy. Zdjęcia mogą przedstawiać książki, osoby, zwierzęta, a także 

wnętrza, architekturę, tradycje i zwyczaje. Niezbędnym elementem 

na każdym zdjęciu ma być dowolny numer „Czasu Czchowa” lub coś 

jednoznacznie związanego z czasopismem „Czas Czchowa”. 

3. Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-
białe i w sepii, w jak największej rozdzielczości (sugerowana: 4128×3096). 

Zdjęcia w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. Z konkursu 

wyłącza się prace uprzednio nagradzane, publikowane lub wystawiane. 
4. Zdjęcia użyte będą w celach promocyjnych przez organizatora konkursu. 

Wykorzystane zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem, przez co 

będzie to forma promocji dla autora. 
5. Wystawa online będzie zamieszczona na stronie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Czchowie oraz na funpage'u biblioteki na Facebooku. 

Planowana jest również wystawa stacjonarna w budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Czchowie, ul. Szkolna 1. 

6. Na zdjęciach niedopuszczalne jest stosowanie fotomontażu. 
 

III. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Nadsyłanie prac do 31.10.2021 r. 

2. Ocena prac nastąpi do dnia 14 listopada 2021 r. Decyzja jury jest ostateczna 
i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia 

zwycięzcy, jak i przyznania miejsc ex equo. 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu 
biblioteki na Facebooku. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie 

 i miejscu wręczenia nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

4. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych troje laureatów 
(pierwsze, drugie i trzecie miejsce). 

5. W okresie od 2 listopada 2021 r. do 12 listopada 2021 r. wszystkie prace 

konkursowe zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Czchowie na Facebooku. Organizator przewiduje 

przyznanie wyróżnienia osobie, której praca uzyska największą ilość 

polubień. 
6. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 
IV. NAGRODY I UPOMINKI 

1. Nagrody ogólne: 

I nagroda o wartości 300 zł oraz wydruk zdjęcia na kalendarzu* wraz 
z nazwiskiem, 

II nagroda o wartości 200 zł oraz wydruk zdjęcia na kalendarzu* wraz 

z nazwiskiem, 
III nagroda o wartości 100 zł oraz wydruk zdjęcia na kalendarzu* wraz 

z nazwiskiem, 

Nagroda specjalna przyznana przez internautów o wartości 300 zł oraz 
wydruk zdjęcia na kalendarzu* wraz z nazwiskiem, 

wyróżnienia (nagrody rzeczowe, wydruk zdjęć na kalendarzu* wraz 

z nazwiskami). Wszystkie nagrodzone prace wezmą udział w wystawie 
online oraz w tradycyjnej wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Czchowie. Jury ma prawo do innego rozdysponowania puli nagród 

przeznaczonej przez organizatora, jak również do przyznania własnych, 
pozaregulaminowych nagród i wyróżnień. 

2. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez organizatora drogą 

telefoniczną. 
 

V.  PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 

1. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. 
Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie 

w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości 

w działaniach promujących czytelnictwo, powiat brzeski, gminę Czchów, 
sztukę fotograficzną, konkurs oraz Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Czchowie.  

2. Zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, 

 w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest 

zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe 

prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie 
niezbędnym do uczestniczenia w konkursie. Naruszenie przez uczestnika 

powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie 

regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału 
 w konkursie. 

3. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem 

nadesłanego zdjęcia i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania 
przez organizatora w ramach konkursu. 

4. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z zaświadczeniem o przysługiwaniu 

majątkowego osobistego prawa autorskiego do zgłoszonego do konkursu 
zdjęcia. 

5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które uprzednio nie zostały 

nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 
6. Organizator uzyskuje również prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego 

publikowania na stronie internetowej organizatorów i patronów medialnych 
konkursu oraz stronach (profilach) organizatorów i patrona medialnego 

konkursu w mediach społecznościowych, jak również zgody na 

opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych 
związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach 

promocyjnych i marketingowych organizatora przysługują nieodpłatnie. 

7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac 
odrzuconych jak również z niego wyłączonych, które zostaną zniszczone po 

ogłoszeniu wyników konkursu. 

8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie; imienia, nazwiska, numeru 

telefonu przez organizatora i patrona medialnego w celu rozstrzygnięcia 

konkursu. 
VI. RODO 

1. W związku z realizacją wymogów 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 informuje, iż administratorem Pani/Pana danych 
osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku z konkursem jest: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów. 

2. Administrator danych osobowych – Kierownik Biblioteki – przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. Dane osobowe 

przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu przez okres 

trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac wyróżnionych. 

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do 
uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych 

osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do 

bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna 
 z poniższych przesłanek: 

d) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane, 
e) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

f) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się 

 z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia złożone na konkurs 

zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę 

na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych. 
2. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla uczestników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie 

mają przepisy kodeksu cywilnego. 
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 

regulaminu. 

7. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest 
jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

 

*okolicznościowy kalendarz „Czasu Czchowa” na rok 2022, który będzie dodatkiem 
do grudniowego wydania Magazynu Informacyjnego „Czas Czchowa” dostępnego na 

terenie całego powiatu brzeskiego.
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