
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W CZERNICY 

z dnia 22 lipca 2021 r. 
 w sprawie nadania Regulaminu warsztatów fotograficznych w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Czernicy 

Na podstawie  § 7 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy zarządzam 

co następuje: 

§1 

1. Nadaję Regulamin warsztatów fotograficznych w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Czernicy, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Czernicy. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.07.2021 r. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 

/-/ Małgorzata Ligarska 



Załącznik do Zarządzenia nr 16/2021  Dyrektora  
Gminnej Biblioteki publicznej w Czernicy z dnia 22.07.2021 

Regulamin warsztatów fotograficznych 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy 

§ 1. Organizacja. 

1. Niniejszy Regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w warsztatach 
fotograficznych. 

2. Organizatorem warsztatów jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy, ul. Wojska 
Polskiego 9.  Wszelkie kwestie związane z organizacją warsztatów należy kierować do 
organizatora, pod adres mailowy: kamieniec@biblioteka-czernica.pl 

3. Warsztaty będą prowadzone przez dziennikarkę Magdalenę Obszarny. 
4. Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności technicznych w zakresie fotografii oraz 

promocję GBP w Czernicy. Warsztaty kierowane są do amatorów, hobbystów i 
początkujących fotografów. 

5. Przewidziano 20 godzin warsztatów (Załącznik nr 1). 
6. Warsztaty będą się odbywały od 9 do 31 sierpnia 2021 w Filii nr 1 w Kamieńcu 

Wrocławskim ul. Wrocławska 115 -117 oraz w plenerach.  
7. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane na wystawie poprzedzonej wernisażem 

oraz w corocznym kalendarzu ściennym. 
8. Uczestnicy będą również wymieniać się doświadczeniami na specjalnie stworzonej grupie 

w mediach społecznościowych. 

 
§ 2. Zasady udziału. 

1. Uczestnikiem warsztatów może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych.  

2. Warsztaty odbędą się, jeśli zbierze się minimalna liczba uczestników, tj. 6 osób. 
Maksymalna liczba to 10 uczestników. O udziale w warsztatach decyduje kolejność 
dokonania wpłat. 

3. Udział w warsztatach jest płatny. Nieuczestniczenie w warsztatach niezależnie od jego 
przyczyn nie stanowi podstawy do obniżenia ceny za warsztaty. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia warsztatów lub ich 
odwołania w przypadku, gdy do dnia 05.08.2021 r. nie zgłosi się minimalna liczba 
uczestników lub z innych powodów niezależnych od organizatora, w tym w szczególności 
z powodu siły wyższej (np.: strajki, zamieszki, powódź, nagła choroba prowadzącego 
warsztaty, obostrzenia związane z covid itp.) 

5. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć organizator niezwłocznie 
poinformuje uczestnika telefonicznie lub drogą elektroniczną (Załącznik nr 2.) 

6. Jeśli warsztaty nie odbędą się z winy organizatora wówczas zwróci on wpłaconą kwotę 
uczestnikowi w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym uczestnik został poinformowany 
o odwołaniu kursu.  

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i audio-video 
w trakcie trwania warsztatów (Załącznik nr 3). 

8. Warsztaty są płatne - 150,00 zł. Płatne do 04.08.2021 r. Wpłat należy dokonać na konto: 
93 1020 5242 0000 2002 0479 0202 Z dopiskiem: Imię i nazwisko / Warsztaty 
fotograficzne. 

§ 3. Prawo autorskie. 

1. Uczestnicy warsztatów zgadzają się na nieodpłatne przeniesienie niewyłącznych praw 
autorskich do swoich prac powstałych podczas warsztatów i prezentowanych na stronie 
Foto Czernica oraz na wystawie i w kalendarzu na następujących polach eksploatacji: 

a) publikacja w wydawnictwach, katalogach i drukach reklamowych Organizatora, 

b) eksponowanie na wystawach organizowanych przez Organizatora, 

c) wykonywanie drukarskich powiększeń wielkoformatowych i innych form     



    przestrzennych i ich upublicznianie, 
d) wprowadzanie do pamięci komputerów, 

e) wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych, 

f) publikacja na witrynach internetowych i portalach społecznościowych w celach 

promocyjnych i reklamowych (Załącznik nr 4) 

§ 4. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestnika warsztatów od następstw 
nieszczęśliwych wypadków oraz choroby, nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od 
utraty lub zniszczenia jego mienia. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych, jednak nie mogą uszczuplać 
praw przyznanych uczestnikom. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki. 
5. Uczestnik ma obowiązek przynieść na warsztaty własny sprzęt fotograficzny.  

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu warsztatów fotograficznych  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy 

Program warsztatów fotograficznych 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy.  

Kurs dla początkujących  
Prowadząca: Magda Obszarny 

 
SPRZĘT FOTOGRAFICZNY: 

• aparaty 

• obiektywy 

• monopody, tripody, mocowania specjalne i niestandardowe  

• lampy błyskowe i światła stałego 

• blenda i dyfuzor 

• wyzwalanie zdalne: pilot, wężyk, smartfon 

• filtry 

POZNAJ SWÓJ APARAT 

• podstawowe funkcje 

• wyświetlacz i okular  

• nastawy automatyczne i manualne  

• programy/sceny 

• PASM 

• RAW czy JPG? 

PODSTAWOWE POJĘCIA  

• ogniskowa 

• głębia ostrości 

• balans bieli 

• bokeh 

• kadr 

• rozdzielczość zdjęć 

• histogram 

TRÓJKĄT EKSPOZYCJI 

• przysłona 

• czas 

• ISO 

KADROWANIE I KOMPOZYCJA 

• kadr 

• pion czy poziom 

• złoty podział  

• trójpodział 

• perspektywa 

ŚWIATŁO 

• Światło twarde/miękkie 

• Światło sztuczne i naturalne 

• pomiar światła 

• praca z blendą i dyfuzorem 

• magic hour 



OBRÓBKA FOTOGRAFII 
W zależności od preferencji uczestników Photoshop (płatny) lub GIMP (darmowy) 

• podstawowe funkcje 

ZAJĘCIA PLENEROWE (DO WYBORU) 

• fotografia portretowa 

• natura (fauna i flora, krajobrazy, macro) 

• architektura 

• reportaż/wydarzenie/street 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu warsztatów fotograficznych w  

Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy 

WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ – DANE POZYSKANE 
BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (art. 13 RODO) 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica, NIP 896-13-13-
856, REGON 932710421 jako administrator danych informuje, że: 
1. W GBP w Czernicy powołano Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem e-mail: iod@biblioteka-czernica.pl 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji warsztatów fotograficznych w Filii nr 1 

w Kamieńcu Wr. 
3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Statut Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Czernicy z dnia 23 października 2019 r. 
4. Odbiorcami do których mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowe są organy państwowe 

upoważnione do ich przetwarzania na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, 
którym mogą być ujawnione Pana/Pani dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz 
podmioty, z którymi GBP w Czernicy zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla 
użytkowanych w Bibliotece systemów informatycznych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – do końca 2021 r. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania 
i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych jest …………………….. (należy wybrać: dobrowolne / wymogiem ustawowym) 
8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  



Załącznik nr 3 do Regulaminu warsztatów fotograficznych w  
Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
WIZERUNKU  

złożone w dniu: 

w  

1. Ja, niżej podpisany,  (imię i nazwisko) 

niniejszym wyrażam zgodę na to, aby w latach 2021/2022, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Czernicy (zwana dalej Organizatorem lub GBP w Czernicy ), ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 
Czernica, NIP 896-13-13-856, REGON 932710421  
w związku z inicjatywą kulturalna pod nazwą Warsztaty fotograficzne, przygotowywaną przez 
Organizatora, zwaną dalej inicjatywa kulturalną,  
mogła dokonywać 

a) publikacji oraz przetwarzania danych osobowych, w tym mojego wizerunku i wypowiedzi, 
utrwalonych w związku z inicjatywą kulturalna, o której mowa powyżej jakąkolwiek techniką, 
na wszelkich nośnikach (w tym: w postaci fotografii, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) 
oraz nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne 
rozpowszechnianie na potrzeby realizacji oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy 
podejmowanych i realizowanych przez Organizatora Inicjatyw kulturalnych  

b) takich form elektronicznego przetwarzania w związku z inicjatywa kulturalną, o której mowa 
powyżej,  materiałów zawierających mój wizerunek, takich jak: kadrowanie, zmiana 
kompozycji, zestawienie z wizerunkami innych uczestników tej samej imprezy kulturalnej,  
uzupełnienie towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z jego 
udziałem mogą być modyfikowane poprzez: cięcie, montowanie, dodawanie do innych 
materiałów powstających na potrzeby inicjatywy kulturalnej oraz w celach informacyjnych, 
promocji i działań Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje swym zakresem następujące formy publikacji mojego wizerunku: 

a) umieszczenie na własnych stronach internetowych Organizatora i Urzędu Gminy Czernica,  
b) umieszczenie na portalach społecznościowych Facebook, YouTube  (w ramach profilu 

Organizatora lub  powiązanego z Organizatorem, w szczególności w ramach profilu 
poszczególnych filii Organizatora), 

c) druku w czasopismach Express Wrocławski oraz Biuletyn Urzędu Gminy Czernica, Puls 
Gminy Czernicy.  

3. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie lub naruszać 
w inny sposób moich dóbr osobistych  

4. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

5. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, 
aktualizacji lub wycofania zgody na ich publikację lub przetwarzanie w każdym czasie.  

6. Podanie ww. danych jest dobrowolne. 

Wobec powyższego oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o celu zbierania  
i przetwarzania mojego wizerunku na potrzeby realizowanych przez Organizatora działań 
i w pełni go akceptuję oraz o możliwości wycofania zgody w formie pisemnej do siedziby Biblioteki 
na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 9 55-003 Czernica. 
 



GBP w Czernicy (zwana dla potrzeb niniejszego dokumentu „Organizatorem”) informuje również, 
że przysługuje Pani/u prawo dostępu  także  do  treści swoich danych, usuwania oraz ich 
poprawiania i przenoszenia. Przysługuje Pani/u również prawo do aktualizacji, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu co do  dalszego ich 
przetwarzania. Ponadto przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Wyjaśnienia w sprawach związanych z danymi osobowymi udzielane są pod adresem e-mail 
iod@biblioteka-czernica.pl w terminie 14 dni roboczych od wpływu zapytania.  

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady(UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 

mailto:iod@biblioteka-czernica.pl


Załącznik nr 4 do Regulaminu warsztatów fotograficznych w  
Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH 

Ja, niżej podpisany/podpisana   
 
 
zam.  

wyrażam chęć uczestnictwa w warsztatach fotograficznych prowadzonych w GBP w Czernicy Filia 
nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim w dniach 9-31.08.2021r. 
Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wpłata na konto GBP w 
Czernicy o nr 93 1020 5242 0000 2002 0479 0202  kwoty 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) 
w terminie do dnia 04.08.2021 r. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem warsztatów i zobowiązuję się do 
jego przestrzegania. 
W związku z uczestnictwem w warsztatach wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez 
GBP w Czernicy co najmniej 2 (dwóch) wykonanych przeze mnie fotografii do ich ekspozycji na 
wernisażu po zakończeniu warsztatów oraz na wystawie stałej w wybranej przez GBP w Czernicy 
filii biblioteki, jak również na planowanym kalendarzu ściennym na rok 2022.    

                       (data, miejscowość) 

   (podpis) 


