
Regulamin konkursu fotograficznego 

pt . „ Tu Czytam” 

 
 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku zwana dalej 

„biblioteką”. 

2. Czas trwania konkursu 24 kwiecień 2018r. – 24 maj 2018r.  

3. Konkurs ma na celu promocję czytelnictwa, zachęcenie użytkowników biblioteki do spędzenia czasu 

wolnego z  książką oraz kreatywnego podejścia do zagadnień związanych z fotografią. 

4. Konkurs ma zasięg lokalny i adresowany jest do mieszkańców Gminy Grudziądz  - użytkowników 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku oraz filii w Mokrem. 

5. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych. 

6. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Dyrektora GBP w Małym Rudniku. 

7. Nagrody w postaci kart upominkowych do jednej z sieci księgarń ufundowane zostaną przez bibliotekę .     

Nagrodzone zostaną decyzją jury trzy najciekawsze fotografie. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Każdy czytelnik może przysłać jedno zgłoszenie zwierające maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe 

w formacie JPEG na nośniku CD. 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby biblioteki w Małym Rudniku lub filii 

w Mokrem w terminie od 7 maja 2018r. do 18 maja 2018r. (w godzinach otwarcia bibliotek). 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, które stanowi promocję czytelnictwa, tematem 

przewodnim zdjęcia ma być książka, czytelnik z książką, w dowolnym miejscu spędzania wolnego czasu 

z lekturą. Tylko takie zdjęcia będą brane pod uwagę w trakcie wyłaniania zwycięzców.  

4. Zdjęcia ukazujące treści niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne bądź niezgodne z prawem 

nie będą dopuszczone do konkursu. 

5. Każde zgłoszenie powinno zawierać:  

a)  Płytę CD z pracami zgłoszonymi do konkursu w formie cyfrowej 

b)  Formularz zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik nr 1 do konkursu 

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie do 24 maja 2018r. Pełna 

lista zwycięzców zostanie opublikowana m.in. na stronie internetowej biblioteki: 
www.malyrudnik.naszabiblioteka.com. 

7. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub droga elektroniczną.  

O dokładnym terminie wręczenia nagród organizator poinformuje każdego laureata konkursu indywidulanie.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

Postanowienia końcowe 

1.Zgłoszenie konkursowe (płytę CD wraz z formularzem zgłoszeniowym) należy dostarczyć 

w zaadresowanej do biblioteki kopercie z dopiskiem „ Konkurs fotograficzny: Tu czytam”.  

2.  Zdjęcia nie będą odsyłane do czytelników, organizator nie zwraca prac konkursowych. 

3. Poprzez wysłanie zdjęcia na konkurs uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora prawo 

do wykorzystania, rozpowszechnienia oraz publikowania fotografii - prac konkursowych m.in. w mediach 

elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych biblioteki; w mediach społecznościowych; 

prasie,  oraz do wielokrotnej ekspozycji prac konkursowych w różnych miejscach przy jednoczesnym 

podpisaniu prac konkursowych imieniem i nazwiskiem autora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych fotografii w celu 

promocji konkursu, jak i innych przedsięwzięć związanych z promocją czytelnictwa i Biblioteki, przy 

jednoczesnym podpisaniu prac konkursowych  imieniem i nazwiskiem autora. 

5. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem 

niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 poz.1182 z późń. zm.) oraz 

na wykorzystanie przez organizatora konkursu wizerunku utrwalonego uczestnika w związku z organizacją 

konkursu fotograficznego „Tu Czytam”. W przypadku osób nieletnich zgłoszenie podpisują rodzice, 

opiekunowie dziecka. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

7. W sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 


