
                Regulamin  Konkursu  Fotograficznego
                                        „Zaczytani”

1.  Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska.                             

2.  Konkurs trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2017 roku  i jest skierowany do wszystkich  

      mieszkańców Gminy Pobiedziska, bez względu na wiek. 

3.   Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią,                              

      pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych,

     (załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu).                                                                                                  

4.   Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa, rozwój kreatywności, umiejętności  

       fotograficznych oraz ukazanie „stanu zaczytania” jako interesującego tematu                              

      do sfotografowania. 

5.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  przesłanie jednego zdjęcia (w formie  

       elektronicznej, zapisanego w formacie JPG ), dotychczas niepublikowanego                                 

       i nienagradzanego,  przedstawiającego osoby podczas czytania oraz ciekawe,

       śmieszne, wyjątkowe chwile z książką  i sytuacje, w których czytamy, 

       na adres: pobiedziska@bppob.pl do 30 kwietnia 2017 r.

6.   Prace mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną.

7.   Kryteria oceniania prac: pomysłowość, humor, walory artystyczne, jakość  wykonania 

      fotografii, zgodność z tematyką Konkursu.                                                                                             

8.   Składając pracę konkursową (w formie mailowej), należy podać następujące informacje: 

      imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, wiek.                                                                               

      W temacie wiadomości należy wpisać „KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZACZYTANI”.                      

      W opcjach wiadomości należy zaznaczyć polecenie „Żądaj potwierdzenia doręczenia”. 

9.   Uczestnicy niepełnoletni muszą dostarczyć, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego, 

      Zgodę na uczestnictwo w Konkursie – Załącznik nr 1 Regulaminu, osobiście lub mailowo  

      (zgoda musi być podpisana i zeskanowana). 

10.  Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu praca 

        fotograficzna jest własnością uczestnika i posiada on zgodę widniejących na fotografii osób 

        na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu. 
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11.   Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

12.   Prace oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Biblioteki.

13.   Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w maju 2017 r. w „Tygodniu bibliotek”.

14.   Nagrodzone fotografie będą prezentowane w lokalnej prasie, na stronie Biblioteki i jej 

        profilu FB, a także na Pokonkursowej Wystawie Fotografii  w Bibliotece w Pobiedziskach         

         i filiach bibliotecznych.

15.   Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z: 

      -  uznaniem warunków Regulaminu,

      -  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, 

      -  oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych fotografii, a także że 

         prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich,

      -  zapewnieniem, że każda osoba, której wizerunek widnieje na nadesłanej fotografii, wyraziła 

          zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku, 

      -  zobowiązaniem wobec organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść organizator, 

          w związku z roszczeniami osób trzecich, związanymi z prawami autorskimi do fotografii,        

         prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi,

      - wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie        

        z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.

16.  W sprawach spornych decyzję podejmuje Organizator.

                          

                                                                                                                                     Załącznik nr 1



 

 
 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA

w konkursie fotograficznym „ZACZYTANI”

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska

 
           Jako  rodzic  (opiekun  prawny)  korzystający  z  pełni  władzy  rodzicielskiej

wobec     ………………....................................................................................................... 

                                                  (imię i nazwisko dziecka) 

udzielam  niniejszym  zgody  na  udział  mojego  dziecka  (dziecka  pozostającego  pod  moją

prawną opieką) w Konkursie Fotograficznym „Zaczytani”.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie  nadesłanego na Konkurs zdjęcia  przez

Bibliotekę w Pobiedziskach, w dowolnym czasie i formie, w tym do druku, do zamieszczenia

zdjęcia  w  Internecie,  prasie  i  podczas  pokonkursowej  wystawy.

Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  treścią  Regulaminu  Konkursu,  który

rozumiem i w pełni akceptuję.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych        i

wizerunku  dziecka  dla  celów  niniejszego  Konkursu  zgodnie  z  art.  6  ustawy  z  dnia

29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

 

 

……………………………………………………..

                                                                     (data i podpis)

 

 


