Regulamin
konkursu fotograficznego
na ciekawe zdjęcie podczas czytania w różnych zakątkach Polski i świata
pt. „Wakacyjne podróże z książką”
I. Organizator konkursu
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Miejska Publiczna im. Juliana Prejsa 87-140 Chełmża
ul. Rynek 4.
II. Uczestnicy Konkursu: młodzież powyżej 15 lat i dorośli.
III.

Cele konkursu

 Promowanie zamiłowania do książek poprzez fotografię.
 Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.
 Promowanie ciekawych zakątków Polski i świata.
 Prezentacja prac na wystawie pokonkursowej.

IV.







Zasady konkursu
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć pod hasłem: „Wakacyjne
podróże z książką” - ciekawe zdjęcia podczas czytania w plenerze w różnych
zakątkach Polski i świata.
Prace powinny inspirować do sięgania po książkę, ukazywać pasję czytania w
plenerze.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
konkursu.
Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs, wyraża jednocześnie zgodę na
przetwarzanie danych, publikację prac i przekazanie organizatorowi praw do
wykorzystania zdjęcia dla potrzeb Biblioteki. Od osoby fotografowanej należy
uzyskać zgodę na wykorzystanie jej wizerunku (w przypadku dziecka – zgodę
rodziców) i załączyć ją do przekazywanej pracy.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią
pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

V. Wymagania dotyczące prac konkursowych
 Prace konkursowe wykonane powinny być dowolną techniką fotograficzną bez
wyraźnej ingerencji graficznej (łączenia kilku fotografii, fotomontażu, dodawania lub
usuwania elementów zdjęcia).
 Prace konkursowe będą przyjmowane w postaci tradycyjnej (papierowej)
o wymiarach nie mniejszych niż 15x20 cm.

 Prace konkursowe należy przesłać na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Juliana Prejsa, ul. Rynek 4, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Wakacyjne
podróże z książką” lub pozostawiać w wypożyczalni Biblioteki.
 Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Do danych należy
dołączyć informację z wiekiem, adresem i numerem kontaktowym.
 Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, przy czym organizator
konkursu zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej eksploatacji w celu realizacji swoich
działań statutowych.
 Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.
Nagrody
 Fotografie oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są
ostateczne.
 W konkursie zostaną przyznane nagrody: ·
I miejsce – 200 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł
oraz wyróżnienia – nagrody książkowe i/lub rzeczowe
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Postanowienia końcowe

VI.


Prace wykonane zgodnie z wymogami konkursu wraz ze zgodą osób
fotografowanych należy dostarczyć do Biblioteki do dnia 15 września.
 Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród
nastąpi 22 września br. podczas wystawy pokonkursowej.
 Fotografie stanowić będą także podstawę do stworzenia zakładek książkowych
promujących Bibliotekę.

W celu wzięcia udziału w konkursie konieczne jest wyrażenie zgody na akceptację
regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby
realizacji konkursu, zgodnie z oświadczeniem znajdującym się pod niniejszym
regulaminem („Oświadczenie”). Oświadczenie należy dołączyć do zdjęcia
konkursowego i jego opisu. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak
brak zgody na postanowienia regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzenia konkursu, tudzież zgód rodziców/opiekunów dotyczących osób
niepełnoletnich, uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

