
REGULAMIN WYSTAWY ZDJĘĆ  

”HISTORYCZNE OGRODY MAŁOPOLSKI W NASZEJ PAMIĘCI  

I FOTOGRAFII” 

 

 

§1 

Cele 

Celem jest: 

1. Promowanie czytelnictwa oraz krajobrazu kulturowego i przyrodniczego 

Województwa Małopolskiego, a także ujawnienie talentów fotograficznych 

uczestników. 

 

§2 

Organizator i uczestnicy 

1. Organizatorem Wystawy jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,  

z siedzibą 31-124 Kraków, ul. Rajska 1, wpisana pod nr 6/99 do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego, NIP 676–10–

86–811, REGON 000 278 155. Konkurs organizowany jest w ramach projektu 

„Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii”, dofinansowano ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury. 

2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna powyżej 60 roku życia, zwana 

dalej „Uczestnikiem” 

  

§3 

Warunki udziału 

1. Tematem Wystawy jest prezentacja miejsc i sytuacji związanych z historycznymi 

ogrodami (dworskimi, wiejskimi, przyklasztornymi) znajdującymi się na terenie 

Województwa Małopolskiego. 

2. Udział jest bezpłatny. 

3. Przyjmowanych będzie maksymalnie 10 fotografii zgłoszonych przez jednego 

Uczestnika. 

4. Warunkiem dopuszczenia fotografii do Wystawy jest dostarczenie Organizatorowi 

zdjęć w formie plików JPG lub TIF przesłanych drogą elektroniczną na adres  

e-mailowy: sas@rajska.info  do 5 listopada 2020 roku.  

5. Uczestnik zgłaszający fotografie zobowiązuje się do nienaruszania prawa, w tym  

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku fotografii 

obejmujących wizerunek osób trzecich autor fotografii jest zobowiązany uzyskać  
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i dostarczyć do Organizatora zgodę osoby trzeciej na publikację jej wizerunku na 

wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Zgodę można 

dostarczyć w formie skanu lub zdjęcia na adres: sas@rajska.info. Uczestnik 

zobowiązuje się doręczyć na każde żądanie oryginał zgody do siedziby 

Organizatora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania. 

6. Uczestnik ma prawo zgłaszać tylko i wyłącznie fotografie, do których posiada 

wszelkie prawa autorskie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia fotografii, które odbiegają  

od tematu Wystawy. 

8. Z dniem przekazania prac, Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora autorskie 

prawa majątkowe do fotografii na następujących polach eksploatacji oraz udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw 

majątkowych do dzieła na zasadach określonych poniżej:  

 zwielokrotniania w druku i rozpowszechniania w nieograniczonej liczbie 

egzemplarzy; 

 utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania w Internecie  

oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania 

(np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 

wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera);  

 przedruku w prasie, do celów promocyjnych; 

 publicznego prezentowania, wystawiania, wyświetlania do celów 

promocyjnych. 

9. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 9 następuje bez ograniczenia 

czasowego i terytorialnego. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Wystawy prac, do których 

nie zostały dołączone dokumenty stanowiące załącznik niniejszego Regulaminu.  

11. Organizator wydrukuje plansze wystawowe z wybranych przez siebie fotografii.  

12. Prace przesłane na Wystawę nie będą zwracane autorom. 

 

§5 

Prezentacja Wystawy 

1. Najlepsze prace (pod względem zgodności z tematyką wystawy, oryginalności) 

zostaną umieszczone na Wystawie zorganizowanej w przestrzeni Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w przestrzeni wirtualnej. 

2. Lista autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: www.rajska.info oraz 

ogrody.tpnk.org.pl 
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§6 

Informacje organizacyjne 

1. Uczestnik wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie swoich danych 

osobowych jako autor zdjęć (imię i nazwisko). 

2. Każda fotografia zawiera krótki opis miejsca i datę wykonania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo edycji wybranych zdjęć pod kątem tworzonej 

wystawy w przestrzeni wirtualnej.  

4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Wystawy jest koordynator 

„Szkoły @ktywnego Seniora” Pani Maria Jedlińska, tel. 12 37 52 238, 

mjedlinska@rajska.info  

5. Regulamin Wystawy „Historia Małopolskich ogrodów w naszej pamięci i fotografii” 

dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

ogrody.tpnk.org.pl 

§7 

Klauzula informacyjna 

6. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

w Krakowie, Rajska 1, 31-124 Kraków, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury 

nr 6/99, NIP 676-10-86-811, REGON 000 278 155. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu realizacji konkursu. 

7. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko) jest wymagane.    

8. Uczestnikowi przysługuje  prawo dostępu do swoich  danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdy Uczestnik 

ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W sprawach spornych 

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, t. j. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe do celów promocyjnych oraz statystycznych, sprawozdawczych i 

archiwizacyjnych będą przetwarzane do 31.12.2021 r. 

10. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor 

Ochrony Danych e-mai: iodo@rajska.info 
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Załącznik do Regulaminu wystawy zdjęć „HISTORYCZNE OGRODY MAŁOPOLSKI 

W NASZEJ PAMIĘCI I FOTOGRAFII” - ZGODA NA ROZPOWSZECHNIENIE 

WIZERUNKU OSOBY UWIECZNIONEJ NA ZDJECIU  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku na 

fotografii autorstwa …………………………………………………………………………. (imię i nazwisko 

autora zdjęcia) zatytułowanej …………………………………………………………………………………… (tytuł 

zdjęcia) w celu promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i jej działalności 

oraz na potrzeby realizacji wystawy zdjęć „Historyczne ogrody Małopolski w naszej 

pamięci i fotografii” organizowanego przez WBP w Krakowie, w szczególności poprzez: 

 umieszczanie fotografii w serwisach internetowych prowadzonych przez WBP  

w Krakowie,  

 umieszczanie fotografii w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych 

lub wykorzystywanych przez WBP w Krakowie,  

 umieszczanie fotografii w publikacjach WBP w Krakowie oraz w publikacjach  

i serwisach instytucji współpracujących oraz mediów,  

zgodnie z celami statutowymi Biblioteki, którymi są: służenie rozwojowi nauki, oświaty  

i kultury, stworzenie warunków do wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, 

zapewnienie równego i nieograniczonego dostępu do wiedzy i informacji. 

 

 

…………………………………………… 

         Data i podpis  


