
Regulamin VI edycji konkursu fotograficznego 

„Zaczynając od wiersza. Halina Poświatowska – We mgłę go wyprawiłam 

 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 

I. Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 
2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora a regulamin konkursu jest dostępny na stronie 

internetowej organizatora. 

 

II. Cele konkursu 

 

1. Promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. 

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży. 

3. Uwrażliwianie młodzieży na kulturę. 

4. Propagowanie wśród młodzieży sztuki fotografowania jako jednej z form wypowiedzi 

artystycznej. 

5. Umocnienie współpracy placówek oświatowych. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Biała Podlaska 

oraz powiatu bialskiego. 

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę inspirowaną wierszem Haliny 
Poświatowskiej – We mgłę go wyprawiłam wykonaną samodzielnie i nie nagradzaną w innych 

konkursach. 

3. Każda praca może mieć tylko jednego autora. 

4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

- etap szkolny 

- etap międzyszkolny. 
6. Prace wyłonione w etapie szkolnym zostaną zakodowane i przekazane organizatorowi etapu 

międzyszkolnego. 

6. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu i nie będą odsyłane. 

7. Przekazanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

8. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

9. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

IV. Forma prac konkursowych 

 

1. Uczestnicy konkursu przygotowują zdjęcie w formacie 20x15 cm, inspirowane wierszem Haliny 

Poświatowskiej – We mgłę go wyprawiłam. 
2. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać: nick oraz adekwatny fragment wiersza. 

3. Do zdjęcia powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego 

regulaminu 

4. Prace  wraz  z   „Formularzem   zgłoszeniowym”   należy   dostarczyć   w   zamkniętej   kopercie 

z dopiskiem „ZACZYNAJĄC OD WIERSZA - KONKURS ” do organizatorów etapu szkolnego. 

Następnie najlepsze prace prosimy  przesłać lub dostarczyć osobiście do Biblioteki Pedagogicznej 

w Białej Podlaskiej. 

 

 

 

 

 

 

 



V. Ocena prac konkursowych 

 

1. Oceny złożonych prac konkursowych dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora 

konkursu. 

2. Komisja konkursowa dokona oceny prac kierując się kryteriami: 

1.Walory merytoryczne: 

- zgodność z tematyką konkursu 

- jasność przekazu 

- pomysłowość 

2. Walory artystyczne 

- jakość fotografii 

- estetyka wykonania 

- zastosowane techniki 
3. Decyzja Komisji konkursowej dotycząca wyłonienia laureatów jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniom. 

4. Wyniki konkursu będą przesłane do organizatorów etapu szkolnego oraz zamieszczone na stronie 

internetowej organizatora. 

 

VI. Nagrody 

 

1. Przewidziane są trzy nagrody główne oraz ewentualne wyróżnienia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora. 

4. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na czasowej wystawie pokonkursowej. 

5. Autorzy prac nagrodzonych i prac wyróżnionych zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach 

6. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy 
 

VII. Terminarz konkursu 

 
1. Od 21 września do 9 października 2020 r. przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu 

konkursu. 

2. Do 14 października 2020 r. – dostarczenie prac konkursowych do Biblioteki Pedagogicznej w 

Białej Podlaskiej. 

3. 21 października 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu. 

 
 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej 

Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 32 37, 83 342 06 16. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu, a podstawą ich 

przetwarzania będzie udzielona zgoda. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do 

wzięcia udziału w konkursie.  

3. Uczestnikom konkursu przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail na 

adres: sekretariat@bialabp.edu.pl. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, każdy 

uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu lub do 

czasu wycofania zgody. 

6. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnicy konkursu mogą 

kontaktować się telefonicznie: 604 292 696 lub e-mail: info@dn.net.pl.  

7. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

mailto:sekretariat@bialabp.edu.pl


IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu Konkursu przez Uczestnika. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału  

w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.bialabp.edu.pl. 

5. Pytania proszę kierować do Doroty Bojarczuk-Dziurdy tel. 501486365  

 
 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska, 14 wrzesień 2020r. 

Oprac.: 
Dorota Bojarczuk-Dziurda  

 

 

 

http://www.bialabp.edu.pl/


Załączniki 

do Regulaminu konkursu „Zaczynając od wiersza” 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

„Zaczynając od wiersza. Zbigniew Herbert – Pudełko zwane wyobraźnią” 

 

Załączniki do Regulaminu konkursu 

„Zaczynając od wiersza” 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

„Zaczynając od wiersza. Halina Poświatowska – We mgłę go wyprawiłam 

osoby pełnoletniej 
 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

Adres zamieszkania  

Nazwa i adres szkoły  

Klasa  

Telefon kontaktowy oraz e-mail  

Nick autora zdjęcia  

Oświadczenie uczestnika konkursu 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu organizacji 
konkursu. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, przysługujących mi 
prawach dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest 
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska. 

Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej, 
ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych 
w ramach Konkursu „Zaczynając od wiersza – Halina Poświatowska – We mgłę go wyprawiłam” . 
Zezwolenie to uprawnia do rozpowszechniana dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w 
szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy), bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych - 
wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących niniejszego konkursu. 

Uczestnik przenosi na organizatora konkursu nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, autorskie prawa 
majątkowe do nadesłanej w/w pracy na wszelkich polach eksploatacji w szczególności wymienionych 
w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. 
poz.880, z późn. zm.), w tym m.in. do: publikowania w publikacjach pokonkursowych, upublicznienia 
podczas wystawy pokonkursowej – uprawnienie to dotyczy wielokrotnego publikowania i nie jest 
ograniczone w czasie i co do terytorium. 

· Autorem zgłoszonej do konkursu pracy jest ww. uczestnik konkursu. 

· Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane. 

miejscowość, data czytelny podpis uczestnika 



Załączniki 

do Regulaminu konkursu „Zaczynając od wiersza” 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

„Zaczynając od wiersza. Zbigniew Herbert – Pudełko zwane wyobraźnią” 

 

Załączniki do Regulaminu konkursu 

„Zaczynając od wiersza” 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

„Zaczynając od wiersza. Halina Poświatowska – We mgłę go wyprawiłam” 

osoby niepełnoletniej 
 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

Adres zamieszkania  

Nazwa i adres szkoły  

Klasa  

Telefon kontaktowy oraz e-mail  

Nick autora zdjęcia  

Oświadczenie rodzica 

Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………… 

                                                                                                            ( imię i nazwisko dziecka) 

w  konkursie „Zaczynając od wiersza. Halina Poświatowska – We mgłę go wyprawiłam” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu 
organizacji konkursu. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, 
przysługujących mi prawach dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest 
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska. 

Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej 

Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w 

postaci zdjęć wykonanych w ramach konkursu „Zaczynając od wiersza. Halina Poświatowska – We 

mgłę go wyprawiłam”. Zezwolenie to uprawnia do rozpowszechniana dowolną techniką na wszelkich 

polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy), bezterminowo i bez 

ograniczeń terytorialnych - wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

niniejszego konkursu. 

Uczestnik przenosi na organizatora konkursu nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, autorskie prawa 
majątkowe do nadesłanej w/w pracy na wszelkich polach eksploatacji w szczególności wymienionych 
w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. 
poz.880, z późn. zm.), w tym m.in. do: publikowania w publikacjach pokonkursowych, upublicznienia 
podczas wystawy pokonkursowej – uprawnienie to dotyczy wielokrotnego publikowania i nie jest 
ograniczone w czasie i co do terytorium. 

· Autorem zgłoszonej do konkursu pracy jest ww. uczestnik konkursu. 

· Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane. 

miejscowość, data czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



 

We mgłę go wyprawiłam... 

we mgłę go wyprawiłam 

w deszcz co na rzęsach przysiadł 

a opowiadał pięknie 

o zakręcie rzeki 

i dom rysował paznokciem 

na gładkim blacie ulicy 

i podawał mi kwitnącą przyszłość 

jak owoc pomarańczy - na dłoni 

  

we mgłę go wyprawiłam 

w deszcz co na rzęsach przysiadł 

samobójczymi kroplami 

żeby opaść i zniknąć 

wsiąknąć cieczą zieloną 

w spragnione ciało trawy 

stoję niezmiernie sama 

na nagiej obcej ziemi 

 

  Halina Poświatowska 

 

 


