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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „EtnoKraków” 
organizowanego w ramach projektu „Moc podmiejskich tradycji” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „EtnoKraków” (zwanego dalej konkursem) jest 
Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie (wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego 
przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34), adres: pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3,  
31-154 Kraków, zwana w dalszej części Regulaminu organizatorem. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Moc podmiejskich tradycji” dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022. 

3. Celem konkursu jest: 
1) pokazanie zabytków kultury ludowej materialnej i niematerialnej we współczesnych 

kontekstach, 
2) zauważenie związków pomiędzy dziedzictwem kulturowym a otaczającą nas współczesną 

rzeczywistością, 
3) pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym okolic Krakowa, 
4) propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, 
5) zachęcenie do uważnej obserwacji otaczającego świata, 
6) zainspirowanie do podjęcia amatorskiej działalności fotograficznej. 

4. Konkurs trwa od 1.07.2022 r. do 12.08.2022 r. 
5. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny w filiach Biblioteki Kraków oraz na stronie 

www.biblioteka.krakow.pl. 
§ 2. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, zwanych dalej uczestnikami. 
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie aparatem fotograficznym, tabletem lub smartfonem 

fotografii (zwanej dalej pracą konkursową), która w dowolny sposób, według oryginalnego 
pomysłu autora ma pokazać wybrany zabytek kultury ludowej materialnej (np. budynek, strój, 
wyrób rękodzielniczy) lub niematerialnej (np. zwyczaj lub obrzęd ludowy, przekaz ustny, taniec) 
we współczesnym kontekście. 

3. Fotografia musi być wydrukowana na papierze fotograficznym lub wywołana w formacie A4, 
czyli 21 cm x 29,7 cm, w dobrej jakości, umożliwiającej prezentację pracy na wystawie 
pokonkursowej organizowanej przez Bibliotekę Kraków. 

4. Pracę konkursową należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu kodem składającym się  
z 4 znaków (dowolne cyfry, litery lub ich kombinacje). Praca nie może być oznaczona ani 
podpisana w żaden inny sposób. Ten sam kod należy wpisać na karcie zgłoszenia. 

5. Opisaną kodem pracę konkursową wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej 
kopercie w dowolnej filii Biblioteki Kraków, w terminie od 1.07.2022 r. do 12.08.2022 r., lub 
przesłać tradycyjną pocztą na adres Biblioteki Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3,  
31-154 Kraków z dopiskiem „EtnoKraków”. Decyduje data stempla pocztowego. 

6. Do każdej pracy konkursowej obowiązkowo należy dołączyć kartę zgłoszenia (zał. nr 1) 
wypełnioną czytelnie drukowanymi literami i podpisaną oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych (zał. nr 2). 
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7. Zgoda uczestnika konkursu na publikację jego wizerunku (zał. nr 3) ma charakter dobrowolny  
i nie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 

8. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną samodzielną i autorską pracę, która nie 
była nigdzie wcześniej publikowana. 

9. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy konkursowej oraz 
że jest ona wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich. 

10. Uczestnik oświadcza, że osoby widoczne na fotografii zgłoszonej do konkursu wyraziły zgodę 
na publikację wizerunku. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania prac 
konkursowych, z zachowaniem praw autorskich, w celach promocyjnych na stronie internetowej 
organizatora, profilu organizatora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, 
YouTube), w wydawnictwach organizatora, podczas Etnopikniku w ogrodzie przy Bibliotece 
Głównej (ul. Powroźnicza 2), a także w ramach wystawy organizowanej w wybranych filiach 
Biblioteki Kraków. 

12. Uczestnik w ramach przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela 
organizatorowi licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z fotografii na 
następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

światłoczułej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek 
nośniku), 

b) wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej 
i/lub multimedialnej, 

c) publicznego udostępniania fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania na pokazach, wystawach,  
w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), w tym na kanale 
YouTube Biblioteki Kraków, na stronie internetowej Biblioteki Kraków oraz na profilu  
w mediach społecznościowych Facebook i Instagram Biblioteki Kraków,  

d) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu nośników. 
 

§ 3. Zasady przyznawania nagród  
1. Organizator konkursu powoła komisję konkursową, która oceni prace konkursowe według 

następujących kryteriów: 
a) zgodność z tematem, 
b) pomysłowość, 
c) oryginalność ujęcia tematu, 
d) walory artystyczne fotografii. 

2. Komisja przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia. Komisja 
zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

3. Decyzje komisji o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
4. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci – dyplomy i nagrody rzeczowe. 
5. Prawo do nagrody mają wyłącznie uczestnicy konkursu, którzy złożą kompletną kartę zgłoszenia 

oraz dostarczą pracę konkursową w terminie i w sposób określony w § 2 ust. 5. 
6. Prezentacja prac, ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 

27.08.2022 r. podczas Etnopikniku w ogrodzie przy Bibliotece Głównej, ul. Powroźnicza 2. 
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7. Nagrodzone fotografie zostaną wyeksponowane na wystawie w wybranych filiach Biblioteki 
Kraków. 

8. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom. 
 

§ 4. Przetwarzanie danych 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu fotograficznego 

„EtnoKraków” organizowanego w ramach projektu „Moc podmiejskich tradycji” jest Biblioteka 
Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
1) przeprowadzenia i realizacji konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. 

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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) zwane dalej „RODO”; 

2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 
RODO; 

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na zapytania lub 
ewentualne roszczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej 
powołanej przez Bibliotekę Kraków. Dane osobowe zwycięzców konkursu, a w przypadku 
wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie 
publikowane: 
1) na stronie internetowej organizatora; 
2) na profilu organizatora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube); 

portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl; 
3) w wydawnictwach organizatora, 
4) na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Narodowego Centrum Kultury. 

4. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, 
California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informujemy, że 
spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat 
zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000 
GnywAAC. W przypadku publikacji wizerunku w serwisie YouTube, dostawcą jest Google 
LLC. Zasady wykorzystania danych przez Google LLC, znajdują się na stronie: 
https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 
przeprowadzenia i realizacji konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne 
zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji 
konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę 
Kraków oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą 
publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe 
zostaną usunięte. 

6. Uczestnicy konkursu posiadają prawo: 
1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody 
oznacza wycofanie udziału w konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail 
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na adres: konkursy@biblioteka.krakow.pl lub złożenie rezygnacji przez jej przesłanie na adres 
wskazany w ust. 1 albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków; 

2) do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 
Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas rozdania 
nagród, jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie,  
a konsekwencją jej niewyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy 
przez organizatora na wskazanych wyżej polach eksploatacji.  

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych w konkursie obejmuje dane uczestników będące 
kategorią danych zwykłych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu; 

9. Dane uczestników konkursu nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji. 

10. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 4 ust. 2 
Regulaminu. 

11. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych 
osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych 
poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.krakow.pl, 
korespondencyjnie na adres siedziby Biblioteki Kraków wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego 
Regulaminu lub osobiście w siedzibie Biblioteki (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub 
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-
klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Biblioteka Krakow. 

 
§ 5. Postanowienia końcowe 

1. O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator. 
2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3. Reklamacje związane z przebiegiem konkursu, które zawierają co najmniej imię, nazwisko  

i adres do korespondencji uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw 
reklamacji, można składać w formie pisemnej na adres organizatora. Organizator wyśle 
odpowiedź na adres podany przez uczestnika w reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty 
wpływu reklamacji. 

4. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Działu Metodycznego 
i Projektów Biblioteki Kraków: tel. 12 61 89 126, metodyczny@biblioteka.krakow.pl. 
 

 
 


