
 

REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pn. „Przyłapani zaczytani… czyli magia książki” 

 

 

§ 1 

Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Wojska 

Polskiego 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 388 0220. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu „Przyłapani zaczytani… czyli magia książki” jest: 

1. Zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek. 

2. Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu  

ze światem i wyrażania emocji. 

3. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

 

§ 3 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia. 

 

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być 

każdy za wyjątkiem członków jury. 

 

Dla biorącej udział w konkursie młodzieży niepełnoletniej wymagana jest zgoda i podpis 

rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia. 

 

§ 5 

Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Fotografie powinny posiadać 1 autora. 

3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 

4. Każda osoba może zgłosić na konkurs co najmniej 1 fotografię o rozmiarach 21x30 cm 

(format A4). 

5. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, wiek, szkoła 

(dla ucznia)”. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 

6. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani 

nie brały udziału w żadnym konkursie. 

7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie 



danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na 

rzecz Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim. 

8. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

§ 6 
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury, które przyzna nagrody i 

wyróżnienia ufundowane przez bibliotekę. 

 

 

§ 7 

Terminarz 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 15 marca 2016 r. 

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 15.07.2016 r. do godziny 

17.00 w gmachu Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Wojska Polskiego 

22, 89-400 Sępólno Krajeńskie – z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY -  

„Przyłapani zaczytani… czyli magia książki”. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.08.2016 r. o godz. 12:00 

w Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim – Czytelnia 

dla dorosłych. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą telefoniczną lub  

na adres e-mail. 

 

Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.  

 

§ 8 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 


