
REGULAMIN AKCJI FOTOGRAFICZNEJ, EDUKACYJNEJ 
I SPOŁECZNEJ ZWRACAJĄCEJ UWAGĘ NA TEMAT NIELEGALNEGO 

WYRZUCANIA ŚMIECI NA TERENIE GMINY POBIEDZISKA 
PT. „CZY TO TWOJE ŚMIECI?  

JAKIE ZAGROŻENIE STWARZAJĄ DLA ŚRODOWISKA WYRZUCANE ŚMIECI? 
CZY WIESZ JAK DŁUGO ROZKŁADAJĄ SIĘ ŚMIECI? 

 
organizowanej z inicjatywy grupy nieformalnej „EkoOko”,  
działającej w ramach Klubu „tu Pobiedziska.TV” przy Bibliotece w Pobiedziskach. 
 
1. Formalnym organizatorem akcji fotograficznej  pt. „Czy To Twoje śmieci?” jest Biblioteka 
Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego z siedzibą w Pobiedziskach, 
ul. Kostrzyńska 21,  zwana dalej Organizatorem. 
2. Przedmiotem akcji jest wykonanie zdjęcia, które zwróci uwagę na społeczny problem  – 
nielegalnego wyrzucania śmieci. Zdjęcia mają przedstawiać znalezione na terenie Gminy 
Pobiedziska  - w przestrzeni zielonej: lesie, łące, nad jeziorami, na skwerach, trawnikach 
dzikie wysypiska, wyrzucone odpady, pojedyncze śmieci oraz przysłanie opisu zagrożenia 
dla środowiska jaki stwarza (ją)  sfotografowane nielegalnie wyrzucone śmieci. 
4.  Akcja ma zasięg lokalny i jest skierowana do wszystkich mieszkańców Gminy Pobiedziska.. 
7. Nadesłane prace (spełniające warunki Regulaminu, czytaj: : pkt.2)  zostaną opublikowane 
na facebooku na fanpagu  Tu Pobiedziska.tv – na wydarzeniu „Czy To Twoje śmieci”.  
8. Najciekawsze prace (wyboru dokona komisja w składzie: przedstawiciele grupy EcoOko, 
profesjonalny fotograf, przedstawiciel organizatora) zostaną wydrukowane i będą 
eksponowane na plenerowej wystawie w Pobiedziskach. 
9. Wśród wszystkich uczestników Akcji rozlosujemy nagrody – główną nagrodą będzie 
TABLET, oraz 10 nagród niespodzianek.  
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
1. W konkursie mogą wziąć udział  wszyscy mieszkańcy gminy Pobiedziska raz osoby 
zaangażowane w ochronę przyrody na terenie naszej Gminy. 
2. Kryterium udziału w konkursie nie stanowi wiek, miejsce zameldowania, wykonywany 
zawód. 
3. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres bppob20@gmail.com 
5. Minimalna wielkość zdjęcia 1920x1080pix.  Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg. 
bądź tiff. 
6. Nadesłanie zdjęcie jest równoważne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia. 
7. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy 
(w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców), wiek osoby wykonującej 
zdjęcie, krótki opis fotografii. 
8. Prace fotograficzne do Organizatora można nadsyłać od 11 kwietnia  do 21 kwietnia 2021 
r .  
 

Kontakt do organizatorów:  
e-mail: ekooko.pob@gmail ;  
Kontakt telefoniczny: 
Maria Janiszewska: 517 027 562 

Igor Mielcarek: 784 102 150 



Uwaga 
Prosimy w poczcie: e-mail,  z przesłanym zdjęciem zamieścić: 

                   Zgłoszenie: 

1. Imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich 
telefon kontaktowy do rodziców), wiek osoby wykonującej zdjęcie, krótki opis 
fotografii, miejsce zamieszkania (wystarczy miejscowość) oraz lokalizacje 
sfotografowanego nielegalnego śmietniska, pozwalające na dotarcie sprzątających 
do śmierci. W przypadku przesłania zdjęcia wykonanego przez osobę 
niepełnoletnią, konieczne jest dołączenie  oświadczenia zgody dot. udziału w Akcji 
rodzica lub opiekuna prawnego.  

 
Oświadczenie:    
             

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( w przypadku udziału 
danych nieletniego w Akcji –  mojego dziecka lub nieletniego, którego jestem 
opiekunem prawnym) przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska, im. Ł. 
Opalińskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)”.  Dane będą wykorzystane 
jedynie  do organizacji Akcji Fotograficznej 

.  
Postanowienia końcowe 

1. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
2. Prace nie będą odsyłane do przysyłających 
3.  Przesłanie zdjęcia na Akcję jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na publikację zdjęcia w 
internecie, druk i prezentację podczas wystawy.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęcia bez podania przyczyny. 
5. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków Akcji jest jednoznaczne 

z uznaniem niniejszego regulaminu. 
6. Partnerem medialnym jest grupa RODZINKA POBIEDZISKA. 

Załączniki: 
1. Formatka zgłoszenia 
2. Oświadczenie RODO uczestnika lub rodzica/opiekuna nieletniego uczestnika 

 
 

Regulamin zatwierdziła: 
Małgorzata Halber 

 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy Pobiedziska, im. Łukasza Opalińskiego  
 

Pobiedziska. 10 kwietnia 2021 



 
Załącznik nr 1. 

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W AKCJI FOTOGRAFICZNEJ – AKCJI SPOŁECZNEJ  

PT. „CZY TO TWOJE ŚMIECI? ” 
 

1. Imię i nazwisko zgłaszającego   ………………………………………………………………………….. 
 

2.  telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy 
do rodziców) …………………………………………………………………………………………………… 

 
3. wiek osoby wykonującej zdjęcie: ………………………………………………………………………… 

 
4. krótki opis fotografii wraz z opisem zagrożeniem jakie niesie sfotografowane 

nielegalne wysypisko lub pojedynczy (ew. z podaniem  czasu rozkładu  śmieci) 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. miejsce zamieszkania (wystarczy miejscowość) : …………………………………………………… 
 

6. lokalizacje sfotografowanego nielegalnego śmietniska, pozwalające na dotarcie 
sprzątających do śmierci: ………………………………………………………………………………………. 
 

7. W przypadku przesłania zdjęcia wykonanego przez osobę niepełnoletnią prosimy o 
podpisanie niniejszego oświadczenia: 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział dziecka, niepełnoletniego w AKCJI 
FOTOGRAFICZNEJ – AKCJI SPOŁECZNEJ PT. „CZY TO TWOJE ŚMIECI? ” i wykorzystanie  
przesłanego zdjęcia jego autorstwa z warunkami konkursu. (wystarczy przesłanie skanu lub 
zdjęcia zgody na e-mai:l ekooko.pob@gmail.com, ew. wrzucenie do skrzynki pocztowej -  
Biblioteka w Pobiedziskach, Kostrzyńska 21) 
 

Data  …………………………… Podpis ……………………. 
 

OŚWIADCZENIE RODO 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( w przypadku udziału 
nieletniego w Akcji –  danychmojego dziecka lub nieletniego, którego jestem opiekunem 
prawnym) przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska, im. Ł. Opalińskiego 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  Dane 
będą wykorzystane jedynie  do organizacji Akcji Fotograficznej 

 

Data  …………………………… Podpis …………………….                                                                                      
(Prosimy o przesłanie oświadczenia RODO na adres e-mai: ekooko.pob@gmail.com, ew. 

wrzucenie do skrzynki pocztowej -  Biblioteka w Pobiedziskach, Kostrzyńska 21) 


