
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W CZERNICY 

z dnia 9 maja 2022 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 10.05.2022 r. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 

/-/ Małgorzata Ligarska 



Załącznik do Zarządzenia nr 7/2022 
 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy z dnia 09.05.2022 

Regulamin warsztatów fotograficznych. 

 I. 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: czernica@biblioteka-czernica.pl 

3. Warsztaty będą prowadzone przez dziennikarkę Magdalenę Obszarny. 

4. Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności technicznych w zakresie fotografii 

oraz promocję czytelnictwa na terenie Gminy Czernica. Warsztaty kierowane są do 

amatorów, hobbystów i początkujących fotografów. 

5. Przewidziano 20 godzin warsztatów wg Załącznika nr 1. 

6. Warsztaty będą się odbywały od 14 maja do 31 września 2021 r. w placówkach 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 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  stworzonej grupie w 

mediach społecznościowych. 

II. Zasady udziału. 

1. Uczestnikiem warsztatów może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych.  

2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  

3. W przypadku, gdy z przyczyn od niego zależnych Uczestnik warsztatów zrezygnuje 

z uczestnictwa w warsztatach w trakcie ich prowadzenia, Organizator ma prawo 

żądać rekompensaty w równowartości pokrytych przez Organizatora kosztów 

uczestnictwa w warsztatach tego Uczestnika. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i audio-

video w trakcie trwania warsztatów załącznik nr 2 

5. Wartością równoważną z poznaniem zasad fotografii podczas warsztatów jest 

promocja czytelnictwa. 

III. 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 wystawach i w kalendarzach 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 3) 

IV. 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 

KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH (20 godzin) 
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 

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 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH 

Ja, niżej podpisany/podpisana  

zam 

wyrażam chęć uczestnictwa w warsztatach fotograficznych prowadzonych w GBP w 
Czernicy od 14.05.- 31.09.20222 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 2023.    

(data, miejscowość) 

(podpis) 


