
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Przyłapani na czytaniu” 

 

1. „Przyłapani na czytaniu” to polska edycja programu „Get Caught Reading” – kampanii prowadzonej 
w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek i czytelnictwa poprzez ogólnie 
dostępne media. Głównym pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione 
Italiana Editori), w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki. Kampania, do tej pory znana  
i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej 
celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają 
znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Przyłapani na czytaniu to także europejska 
inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie 
uwagi na zabawną stronę czytania. 

2. Organizatorem konkursu jest Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej (ul. Juliusza Słowackiego 17a,  
43-300 Bielsko-Biała). Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Bielska-Białej i powiatu 
bielskiego. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 
I kat.: do 16 lat 
II kat.: pow. 16 lat 

3. Celem konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w ogrodzie, w miejscach publicznych takich jak 
ulica, park, itp.) czytamy. 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia związanego z tematem konkursu - należy 
sfotografować osobę podczas czytania. Wszystkie dostarczone i zaakceptowane przez Organizatora 
zdjęcia będą prezentowane w formie wystawy stacjonarnej w Gmachu Głównym, na stronie 
www.ksiaznica.bielsko.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy podpisać zgody (załącznik nr 1 osoba pełnoletnia, załącznik nr 2 

osoba niepełnoletnia) na udział oraz przekazanie praw autorskich do pracy Organizatorowi i dostarczyć 

wraz z pracami konkursowymi do: Działu Animacji, Promocji i Marketingu (Książnica Beskidzka  

w Bielsku-Białej ul. Juliusza Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała). 

6. Wypełnienie zgód i wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu 
pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na 
publikację od osób znajdujących się na fotografii. UWAGA: dostarczone fotografie bez wypełnionych 
zgód nie będą rozpatrywane przez jury konkursu. 

7. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie w formacie A4 lub A3 (opisane 
imieniem i nazwiskiem).  

8. Prace należy dostarczyć do 31.08.2022 roku. Decyduje data wpływu. 

9. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających 
walory artystyczne. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac, a zwycięzcy 
otrzymają nagrody rzeczowe. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.09.2022 r., a o rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną 
powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. 

11. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Książnica Beskidzka w Bielsku-
Białej. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych - 

http://www.ksiaznica.bielsko.pl/
http://www.ksiaznica.bielsko.pl/


iod@ksiaznica.bielsko.pl. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo  
w konkursie fotograficznym organizowanym przez Książnicę Beskidzką zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
- spełnienie obowiązku prawnego. W zakresie wizerunku przetwarzanego do celów promocyjnych na 
podstawie Państwa zgody (Art. 6 ust.1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia 
projektu. Dane mogą być transferowane do państw trzecich (w przypadku umieszczenia relacji  
z wydarzenia w mediach społecznościowych - Facebook, YouTube, Instagram). Dane nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Uczestnik posiada prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że biorę udział w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”, organizowanym przez 

Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej. Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.   

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Książnicy Beskidzkiej  

i w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) danych osobowych oraz wyników uzyskanych w konkursie.  

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Książnicę danych 

osobowych w związku z jego udziałem w konkursie „Przyłapani na czytaniu” zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).  

  

……….…………                                       ………...……..……………………………………..   

(miejscowość, data)                                   (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)  

 

ZGODA NA PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH 

Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do mojej pracy konkursowej na rzecz Organizatora, co wiąże 

się ze zgodą na upublicznienie jej na wystawie w Książnicy Beskidzkiej, na stronie internetowej Książnicy Beskidzkiej, 

 w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz wydrukowanie i bezpłatne dystrybuowanie wizerunku 

pracy na innych materiałach stworzonych przez Książnicę Beskidzką zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83). 

  

……….…………                                       ………...……..……………………………………..   

(miejscowość, data)                                   (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)  

 

 

 

 



 Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………..…………… w konkursie 

fotograficznym „Przyłapani na czytaniu” organizowanym przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej. Znam i akceptuję 

zapisy regulaminu konkursu.   

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Książnicy Beskidzkiej  

i w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) danych osobowych oraz wyników uzyskanych w konkursie.  

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Książnicę danych 

osobowych w związku z jego udziałem w konkursie „Przyłapani na czytaniu” zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).   

……….…………                                       ………...……..……………………………………..   

(miejscowość, data)                                   (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)  

 

ZGODA NA PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH 

Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej wykonanej przez moje dziecko 

…………………………………………………. na rzecz Organizatora, co wiąże się ze zgodą na upublicznienie jej na wystawie 

w Książnicy Beskidzkiej, na stronie internetowej Książnicy Beskidzkiej, mediach społecznościowych (Facebook, 

Instagram) oraz wydrukowanie i bezpłatne dystrybuowanie wizerunku pracy na innych materiałach stworzonych przez 

Książnicę Beskidzką zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83). 

  

……….…………                                       ………...……..……………………………………..   

(miejscowość, data)                                   (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)  

 


