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Konkurs fotograficzny „Z książką w podróży”
Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym pod
tytułem „Z książką w podróży”.
Prace można nadsyłać od 13 lipca do 30 września 2020 roku.
Regulamin konkursu fotograficznego „Z książką w podróży”
1. Konkurs organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Zgorzelcu.
2. Konkurs kierowany jest do czytelników biblioteki (do 16 roku życia).
3. Konkurs będzie trwał od 13 lipca do 30 września 2020 r.
4. Tytuł konkursu „Z książką w podróży”.
5. Praca fotograficzna zgłoszona do konkursu powinna przedstawiać osobę
czytającą książkę, e-booka, audiobooka.
6. Prace na konkurs wraz z oświadczeniem powinni przesłać rodzice lub
opiekunowie na adres biblioteki: dzial.dzieciecy@biblioteka-zgorzelec.pl
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883).
8. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin
oraz zapewnia, że:
 posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby,
 posiada zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
upublicznienie dla celów promocyjnych konkursu oraz przyjmuje na siebie
wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby
kierować przeciwko organizatorom konkursu (w przypadku gdy uczestnik
nie ukończył 18 lat w posiadaniu takiej zgody powinien być opiekun
prawny uczestnika).
9. Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs do trzech zdjęć.
10. Minimalna wielkość zdjęcia to 1600x1200 pikseli, zdjęcie powinno być
zapisane w formacie .jpg .
11. Do każdej pracy należy dołączyć następującą informację: tytuł zdjęcia
oraz imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy uczestnika oraz krótki
opis zdjęcia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac
w celach promocyjnych biblioteki.
13. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac,
ogłosi I, II i III miejsce i przyzna nagrody.
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14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 września 2020 r. na stronie
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu pod adresem
www.biblioteka-zgorzelec.pl .
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
16. Regulamin jest dostępny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu
oraz na stronie internetowej.
Cel konkursu:





Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
Wypełnienie wakacyjnego czasu miłą lekturą.
Rozwijanie kreatywności wśród dzieci.
Rozwijanie wyobraźni.
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Załącznik do Regulaminu Konkursu fotograficznego
OŚWIADCZENIE
Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)
zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na wzięcie
udziału dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w Konkursie fotograficznym organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Zgorzelcu oraz na:
- przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - nieodpłatne
wykorzystywanie, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (w tym,
w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej), zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawie pokrewnym.
Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej na Organizatora
przechodzą, bez wynagrodzenia, prawa do wykorzystania prac na następujących polach eksploatacji: prezentowanie na wystawie pokonkursowej - umieszczenie w formie fotografii cyfrowej na stronie
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu oraz na profilach biblioteki w portalach
społecznościowych Facebook i Instagram.
………………………………………………………………….
(podpis, miejsce, data, nr telefonu)

