
REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Koniecpolu

„Czy tu, czy tam - CZYTAM”

I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem  konkursu  jest  Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy  w  Koniecpolu,
z siedzibą przy ul. Szkolnej 17, 42-230 Koniecpol, przy współpracy Filii w Koniecpolu oraz
Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 17.
2. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Koniecpolu..
3. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa za pomocą różnych mediów. Zadaniem 
konkursu jest także rozpowszechnienie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
Biblioteki Narodowej. Uczestnicy konkursu mogą sfotografować czytających członków 
rodziny, znajomych lub zainscenizować sytuację związaną z książką. 
4. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu, oceniania zdjęć oraz publikacji 
nagrodzonych prac.

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania  od  01.10. 2014 r. do 20. 11. 2014 r.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Gimnazjum Nr 2 w Koniecpolu,  który
spełni wymogi niniejszego regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia
wraz z  pracą fotograficzną.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności
punkt 9 regulaminu, oraz zapewnia, że:

a)  posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b)  nie narusza praw autorskich osób trzecich,

  c)  nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych.
5. Fotografia musi być wykonana samodzielnie, techniką dowolną ( np. kolorowa, czarno-
biała, sepia, itp.).
6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
7. Format zgłaszanych prac:

Fotografie konkursowe w formie elektronicznej w formacie JPG  (w rozdzielczości nie 
mniejszej niż 1024/768 pikseli) prosimy przesyłać jako załączniki na adres : 
bpmigkoniecpol@op.pl (w temacie wiadomości należy wpisać : Czy tu, czy tam – CZYTAM)
lub dostarczyć wydrukowane w formacie 20/30 cm na adres biblioteki:

1) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – ul. Szkolna 17, 42-230 Koniecpol 
        2) Filia w Koniecpolu - ul. Mickiewicza 28, 42-230 Koniecpol  
Na fotografii nie mogą znajdować się jakiekolwiek znaki (daty, godziny, szyldy).
Fotografie, na których będą znajdowały się znaki będą dyskwalifikowane. 
8. Prace należy nadsyłać od 1 października do 20 listopada 2014 r. wraz z wypełnioną kartą
zgłoszenia,  którą  razem  z  regulaminem  będzie  można  pobrać  na  stronie  biblioteki  lub
w formie papierowej w BPMiG, w Filii w Koniecpolu i w Bibliotece Szkolnej.



9. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do
ich nieodpłatnej publikacji na stronie Biblioteki oraz ich wystawy z zaznaczeniem imienia
i nazwiska autora.
10. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 listopada 2014r.
5. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie biblioteki :  
www.biblioteka.koniecpol.pl 
6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy              z
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.  Ze  względu  na  udział  w  Konkursie  uczestników nieletnich  należy  załączyć  pisemną
zgodę rodziców  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celach  związanych
z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych
wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz
Ustawy  z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich  przez uczestników konkursu.
5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
6. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.


