
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Moja domowa biblioteczka”

Informacje ogólne:

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą „Moja domowa biblioteczka” jest

Biblioteka Publiczna Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu oraz Przedszkole Samorządowe

im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu, zwane dalej: „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu: a). promowanie kultury czytelniczej w społeczności lokalnej

b). rozbudzanie zainteresowania dzieci książką c). rozwijanie poczucia estetyki

i wrażliwości na piękno książki i jej warstwy graficzno-edytorskiej d). uwrażliwianie na

potrzebę tworzenia własnych zbiorów książek i należytego ich poszanowania.

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wąsosz, szczególnie do Rodziców

z dziećmi, którzy zainteresowani są tworzeniem domowej biblioteczki, dostosowanej do

potrzeb dziecka.

4. Tematem Konkursu jest pokazanie domowej biblioteczki, czyli miejsca służącego do

przechowywania i eksponowania książek. Zdjęcia mogą przedstawiać regały na książki jak

również kąciki czytelnicze, osoby, zwierzęta, wnętrza lub plener.

5. Nagrodzone zostaną zdjęcia, które pokazują powyższe zagadnienie w sposób najbardziej

kreatywny, z dbałością o walory estetyczne i funkcjonalne.

6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz

w mediach społecznościowych Organizatora.

Sposób nadsyłania prac:

1. Prace konkursowe należy nadesłać w formie elektronicznej na adres

bp@zpk.wasosz.gmina.pl lub przedszkole@wasosz.gmina.pl razem z formularzem

zgłoszeniowym (do pobrania w Załączniku nr 1).

2. Termin składania prac upływa 15 maja 2022 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą

brane pod uwagę.

3. Uczestnicy mogą nadesłać maksymalnie 2 autorskie fotografie w formacie JPG, wykonane

przez osobą zgłaszającą.

4. Z Konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane, publikowane lub wystawiane.

5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęcia
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pochodzących z różnych plików.

6. Do zdjęć przedstawiających osoby należy dołączyć zgodę na publikowanie

i rozpowszechnianie jej wizerunku (Załącznik 2).

7. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 3 wyżej, udziela

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie

wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach

Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz

w prasie, mediach i Internecie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających

wymienionych wyżej wymogów.

3. W celu rozstrzygnięcia Konkursu powołane zostanie Jury, które wyłoni 4 laureatów. Jury

konkursowe może zdecydować o przyznaniu wyróżnień.

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich

poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z

Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz

niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

5. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w Konkursie odbędzie się w terminie, o którym

poinformujemy na stronie www biblioteki oraz przedszkola.

6. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatora w celu wykorzystania do

promocji akcji związanych z czytelnictwem i realizacją zadań statutowych.



Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

„Moja domowa biblioteczka”

Imię i nazwisko ................................................................Wiek........

Tytuł zdjęcia .....................................................................................

Adres zamieszkania ..........................................................................

Telefon/e-mail ...................................................................................

 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu Fotograficznego „Moja domowa biblioteczka”

i akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na dobrowolne przekazanie moich danych na

potrzeby Konkursu.

 Oświadczam, że jako zgłaszający fotografię do udziału w Konkursie, jestem jej wyłącznym autorem oraz

posiadam do nich pełne prawa autorskie. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób

trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

 Przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw

majątkowych do prac zgłoszonych w Konkursie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zmianami).

Podpis uczestnika (ukończone 18 lat)

lub rodzica/opiekuna prawnego (poniżej 18 lat):

…......................................................................

W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………….………………………..

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………..

E-mail …………………………………………………..

Tel. ….……………………………..………..

Niniejszym, wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/syna/podopiecznego w konkursie fotograficznym „Moja

domowa biblioteczka” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu oraz

Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu.



…………..…………………………………

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna

prawnego)

Załącznik nr 2

Zgoda na publikowanie wizerunku dziecka

 Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego

1994 r. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

………………………………………………….….. zarejestrowanego na zdjęciu, biorącym udział

w Konkursie Fotograficznym „Moja domowa biblioteczka”, organizowanym przez Bibliotekę

Publiczną Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu oraz Przedszkole Samorządowe im. Marii

Konopnickiej w Wąsoszu.


