RODZINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
pt. WSPÓLNE CZYTANIE

Regulamin
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli.
Cele konkursu:
1) Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,
2) Zachęcanie do rozwijania zainteresowań,
3) Promowanie czytelnictwa,
4) Zachęcanie do międzypokoleniowego dialogu,
5) Pogłębianie wiedzy na temat fotografii.
Zadanie konkursowe:
1) Wykonanie fotografii przedstawiającej wspólne, rodzinne czytanie książki, gazety itp.
2) Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia związane z tematem konkursu
3) Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane
Warunki uczestnictwa:
1) Zapoznanie się z Regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora
(www.bibliotekakolbiel.pl). Udział w konkursie oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu.
2) Wypełnienie karty zgłoszenia - w konkursie biorą udział rodziny (dziecko /dzieci z co najmniej jedną
osobą dorosłą- rodzice/dziadkowie),
3) Zapoznanie się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych oraz podpisanie zgody na ich
przetwarzanie przez GBP w Kołbieli na potrzeby konkursu,
4) Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest zgoda ich opiekunów prawnych na
przewarzanie danych osobowych.
5) Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Termin i warunki dostarczenia prac:
1)Prace będą przyjmowane do 15 kwietnia 2020 r.
2) Fotografie należy dostarczyć:
- w formie elektronicznej w formacie JPG lub TIF w rozdzielczości ok. 300 dpi
- na adres mailowy: biblioteka@kolbiel.pl lub biblioteka-kultura@kolbiel.pl wpisując w tytule maila
„Wspólne czytanie”
Ocena prac i nagrody:

1) Oceny prac zgłoszonych na konkurs dokona Komisja konkursowa powołana przez dyrektora
biblioteki. Członkowie komisji oceniając prace będą brali pod uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność z tematem,
b) Estetykę wykonania
c) Pomysłowość, oryginalność,
2) Komisja konkursowa wybierze trzy prace zajmujące I, II, i III miejsce.
3) Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, przyznania nagród ex aequo oraz
wyróżnień.
4) Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
5) Ogłoszenie wyników nastąpi we wtorek 21 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej
GBP w Kołbieli i na facebooku biblioteki.
6) Wręczenie nagród nastąpi w najbliższym dogodnym terminie w 2020 r.
Postanowienia końcowe:
1) Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.
2) Uczestnik oświadcza, że samodzielnie wykonał dzieło i przysługują mu autorskie prawa osobiste i
majątkowe do dzieła
3) Uczestnik konkursu oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na publikację i
rozpowszechnianie ich wizerunku, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.0.1231 t.j.)
4) W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi przez osobę trzecią z jakimikolwiek
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich uczestnik
zobowiązuje się ponieść w pełnym zakresie odpowiedzialność cywilnoprawną z tytułu wad prawnych
zgłoszonych fotografii.
5) Uczestnik konkursu zrzeka się prawa do wynagrodzenia za przekazane prace.
6) Po ogłoszeniu wyników w GBP w Kołbieli zostanie zorganizowana wystawa prezentująca prace
wykonane na konkurs.
7) Szczegółowe informacje dostępne są w GBP w Kołbieli, tel. 25 757 39 92; bibliotekakultura@kolbiel.pl, biblioteka-kultura@kolbiel.pl

