
 

 

 

 

 

  

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

Zabierz książkę na wakacje 

 
§1. 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej,     

ul. Z. Krasińskiego 4, 04-406 Opinogóra Górna, zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest pobudzenie i promocja twórczej aktywności lokalnej 

społeczności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowania fotografią i literaturą. 

3. Konkurs ma zasięg gminny. 

4. Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

5. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe. 

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora          

w ostatnim tygodniu września br. 

7. Wyniki konkursu oraz wybrane przez Organizatora prace konkursowe zostaną 

zamieszczone na wystawie w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej 

Organizatora: www.gbpopinogora.pl oraz w lokalnej prasie. 

 

§2. 

Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Prace należy przesłać drogą elektroniczną do 8 września br. na adres: 

gbp@opinogoragorna.pl W tytule należy wpisać: Biblioteka - konkurs fotograficzny. 

2. W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik biblioteki powyżej 12 roku życia 

niezwiązany profesjonalnie z fotografią przez wykształcenie lub wykonywany zawód. 

3. Przewidziane są dwie kategorie wiekowe: 

I młodzież 12 – 17 lat 

II dorośli. 

4. Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie 

5. Prace należy przesłać w formacie JPG w pliku nieprzekraczającym 3MB. 

6. Na konkurs należy zgłaszać prace fotograficzne wykonane podczas wakacji                

w dowolnym miejscu.  Fotografia musi zawierać książkę. 

7. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedną własną fotografię dotychczas nie 

nagradzaną w innych konkursach, do której przysługują uczestnikowi niegraniczone 

autorskie prawa osobiste. Fotografia nie może naruszać praw właścicieli do wizerunku 

innych obiektów oraz nie mogą naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich 

osób trzecich. 

http://www.gbpopinogora.pl/
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8. Do zdjęć elektronicznych należy dołączyć następujące dane w treści maila: imię          

i nazwisko, tytuł fotografii oraz kategorię wiekową. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich, 

(niewyłącznych) praw majątkowych do zdjęcia w następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania i zwielokrotnienia nadesłanej fotografii - wytwarzanie egzemplarzy 

utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego) ilość i wielkość nakładu; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

wprowadzenie do obrotu, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, 

wystawianie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie zdjęcia 

lub jego fragmentu do innego celu np. wykorzystywanie w celach informacyjnych, 

adaptowanie do wydawnictwa promocyjnego, artykułu prasowego; 

c) oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem m. in. ujawnienia nazwiska autora w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej fotografii powoduje 

przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza bez względu na formę, w jakiej 

został dostarczony 

11. Uczestnik konkursu jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Organizatora 

wypełniony w wersji papierowej Formularz zgłoszenia do konkursu zawierający m.in.  

zgodę na przetwarzanie danych osobowych - w przeciwnym razie nie weźmie udziału 

w konkursie oraz podpisaną Klauzulę informacyjną (dokumenty do pobrania znajdują 

się w kolejnych załącznikach). Powyższe dokumenty uczestnik konkursu może 

uzupełnić w siedzibie Organizatora. 

 

§3. 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Prace nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. 

3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach konkursu 

telefonicznie lub drogą e-mailową. 

5. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 


