
 

 

Dział Pracy z Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza 

Mikulskiego we Wrocławiu oraz Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 29 im. 

Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu zapraszają do udziału w akcji... 
 

 
 
 

Zachęcamy bibliotekarzy pracujących w dolnośląskich bibliotekach publicznych oraz 

w szkolnych bibliotekach we Wrocławiu do udziału w akcji „Kadruj z książką”. Zasady 

udziału są proste - wybierzcie książkę z interesującą okładką i zróbcie z nią zdjęcie, w taki 

sposób abyście stali się jej częścią. Podzielcie się z nami swoimi fotografiami, promujmy 

książki w ciekawy sposób i działajmy razem! 



 

 

REGULAMIN AKCJI 
„Kadruj z książką” 

 

Organizatorzy akcji 

Organizatorami akcji są Dział Pracy z Dziedmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza 

Mikulskiego we Wrocławiu oraz Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 29 im. Konstytucji 3 

Maja we Wrocławiu. 

 Adresaci 

Akcja skierowana jest do bibliotekarzy pracujących w dolnośląskich bibliotekach publicznych 

oraz  we wrocławskich bibliotekach szkolnych. 

 Cele akcji 

 Celem akcji jest: 

 promocja czytelnictwa przez pracowników bibliotek publicznych i szkolnych na 

Dolnym Śląsku, 

 popularyzacja fotografii, jako sztuki wyrażania emocji, 

 popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób, 

 integracja pracowników dolnośląskich bibliotek, 

 przełamywanie stereotypu bibliotekarza, 

 zachęcanie do twórczych działao w czasie trwania pandemii. 

 

Przedmiot akcji 

Przedmiotem akcji jest wykonanie przez bibliotekarza zdjęcia z książką, zgodnie z założeniem 

techniki „sleeveface”, która polega na fotografowaniu osoby z zasłoniętą przez okładkę książki 

częścią ciała, w efekcie czego powstaje ciekawe złudzenie optyczne. Wybór książki jest 

dowolny, a tło zależy od inwencji autora i interpretacji tytułu. 



 

 

Zasady udziału w akcji 

• Każdy uczestnik wykonuje jedno zdjęcie z wybraną przez siebie książką zgodnie  

z założeniami akcji „Kadruj z książką”. 

• Zgłoszone przez uczestnika akcji zdjęcie musi byd pracą własną i wcześniej 

niepublikowaną. 

• Bibliotekarze pracujący w dolnośląskich bibliotekach publicznych wysyłają fotografie 

w wersji elektronicznej na adres e-mail Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej  

im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (Dział Pracy z Dziedmi)  

- projektbiblioteka7@gmail.com.  

• Bibliotekarze pracujący w bibliotekach szkolnych we Wrocławiu wysyłają fotografie  

w wersji elektronicznej na adres e-mail Szkoły Podstawowej nr 29 im. Konstytucji  

3 Maja we Wrocławiu (biblioteka szkolna) - a.wysocka@sp29.wroc.pl. 

•  Zdjęcie powinno spełniad poniższe wymagania techniczne: 

- format zapisu pliku: JPG; 

- proporcje: 3:2, 3:4 (dopuszczalne są zdjęcia w poziomie i w pionie); 

- minimalna rozdzielczośd: 1205x1795px (proporcja 3:2), 1500x2102px (proporcja 3:4). 

• Do przesyłanego zdjęcia należy dołączyd skan wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. 

• Akcja „Kadruj z książką” zostaje ogłoszona wraz z dniem ukazania się regulaminu na 

stronie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu: 

www.wbp.wroc.pl. 

• Termin nadsyłania zdjęd – 1 kwietnia 2022 r. 

• Uczestnik akcji akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw 

autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz dóbr 

osobistych osób przedstawionych na zdjęciach. 

• Telefony kontaktowe:  
 

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu - Dział Pracy  

z Dziedmi – tel. 71 3352217; 
 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu - Biblioteka szkolna  

- tel. 71 7986720 wew. 130. 

http://www.wbp.wroc.pl/


 

 

Finał akcji 

W trakcie trwania akcji zdjęcia wysyłane drogą elektroniczną będą prezentowane w mediach 

społecznościowych Biblioteki 7 Kontynentów Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusz 

Mikulskiego we Wrocławiu oraz Biblioteki  Szkoły Podstawowej nr 29 im. Konstytucji 3 Maja 

we Wrocławiu. 

Najciekawsze fotografie zostaną wyróżnione nagrodami, które zostaną wręczone podczas 

uroczystego otwarcia wystawy zdjęd w Galerii Podróżnika w Dolnośląskiej Bibliotece 

Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. O terminie wystawy uczestnicy zostaną 

poinformowani drogą mailową. 

Z wybranych fotografii zostanie stworzony kalendarz na 2023 rok, zatytułowany „Kadruj  

z książką”, który zostanie rozesłany do dolnośląskich bibliotek publicznych oraz bibliotek 

szkolnych biorących udział w akcji. 

Ochrona danych osobowych 
 

Przetwarzanie danych osobowych odbywad się będzie na zasadach przewidzianych  

w rozporządzeniu 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  

– RODO. Administratorem danych osobowych są: 

 

• Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu, ul. W. Kraioskiego 1, 

50-153 Wrocław. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl 

lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznao 

• Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu ul. Rynek 

58, 50-116 Wrocław, reprezentowana przez Dyrektora - Pana Andrzeja Tywsa. 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej  

im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu jest Pan Mariusz Gabrysiak,  

email: mgabrysiak@wbp.wroc.pl, tel. 71 3352248 Szczegółowe informacje  

o regułach przetwarzania danych znajdziesz na stronie: 

https://www.wbp.wroc.pl/wbp/attachments/category/219/KLAUZULA%20INFORMAC

YJNA%20-%20uczestnicy%20imprez.pdf 

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia akcji na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do udziału w akcji. 

javascript:main.compose('new',%20't=inspektor@coreconsulting.pl')


 

 



 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

                                     AKCJA „KADRUJ Z KSIĄŻKĄ- CZYTELNICZA TWARZ BIBLIOTEKARZA” 

 

Imię i nazwisko autora fotografii  

Nazwa i adres  

biblioteki publicznej 

lub biblioteki szkolnej 

 

 

E-mail kontaktowy  

Telefon kontaktowy  

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA ZDJĘD 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na wielokrotne nieodpłatne 

publikowanie zgłoszonej do akcji fotografii, na jej publiczną ekspozycję  oraz opublikowanie 

mojego imienia i nazwy biblioteki w materiałach promocyjnych związanych z akcją (na 

mediach społecznościowych Biblioteki 7 Kontynentów Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. 

Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, biblioteki szkolnej i  Szkoły Podstawowej nr 29 im. 

Konstytucji 3 maja we Wrocławiu). 

 

                                                                                                              Podpis autora zdjęd 

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

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z 

dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288) 

 

 


