
REGULAMIN KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO 

pt. „Zabierz książkę a wakacje” 

Celem konkursu „Zabierz książkę ” jest rozwijanie twórczego myślenia, prezentacja piękna naszego 

kraju i zagranicznych miejsc oraz popularyzacja czytania książek. 

REGULAMIN KONKURSU: 

I Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach. 

2. Fundatorami nagród jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach. 

2. Osoba odpowiedzialna z przebieg i realizację Konkursu oraz uprawniona do udzielania informacji 

na temat Konkursu: Ewa Rogala, Dział Promocji (e.rogala@mbp.czechowice-dziedzice.pl) 

II Tematyka prac konkursowych. 

1. Pracę konkursową stanowi zdjęcie książki lub audiobooka w wakacyjnej scenerii przesłane drogą 

mailową na adres e.rogala@mbp.czechowice-dziedzice.pl . 

2.Tytuł konkursu: Zabierz książkę na wakacje.  

3. Tematyka zdjęcie: książka w wakacyjnej odsłonie.  

III Warunki uczestnictwa 

1. Praca konkursowa musi zostać wykonana indywidulnie. 

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 

- do 16 roku życia 

- od 16 roku życia 

3. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić tylko jedną pracę. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej nie publikowane. 

9. Każda praca powinna zawierać metryczkę, zapisaną w treści wiadomości zawierającą: 

Imię i nazwisko  uczestnika 

Numer karty czytelnika 

Kategorię wiekową 



Imię i nazwisko opiekuna (dotyczy osób niepełnoletnich) 

telefon kontaktowy (opiekuna) 

11. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

upublicznienie zdjęcia w czasie wirtualnej wystawy.  

12. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi na innych 

konkursach. 

IV Termin i warunki dostarczania prac 

1. Prace należy przesłać na adres mailowy e.rogala@mbp.czechowice-dziedzice.pl   

2. Prace konkursowe należy wysłać do dnia 28.08.2022r. Prace przekazane po podanym terminie nie 

będą dopuszczone do konkursu i poddane ocenie. 

3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 05.09.2022r. 

4. Ogłoszenie wyników 05.09.2022r. 

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub mailowo. 

6. Termin wręczenia nagród zostanie ustalony w czasie w.w. 

7. W miesiącu wrześniu prace będą tworzyły wirtualną wystawę na monitorach w budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Paderewskiego 3  

V Zasady oceniania prac 

1. Z przedłożonych prac Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze, których autorzy otrzymają 

nagrody. 

2. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 

3. Od decyzji Komisji nie ma odwołania. 

VI Nagrody 

1. Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody rzeczowe. 

2. Zwycięskie prace zamieszczone zostaną na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

oraz na portalu społecznościowym Facebook. Ze wszystkich prac powstanie wirtualna galeria 

prezentowana na monitorach w budynku Biblioteki Głównej. 

VII Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez uczestnika, 

rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 



a) odrzucenia pracy nie odpowiadającej założeniom niniejszego Konkursu, 

b) rozstrzygania sytuacji nieobjętych niniejszym regulaminem, 

2. Uczestnik, Rodzic/ opiekun prawny wraz z przesłaniem pracy konkursowej dziecka oraz 

zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo 

oraz czasowo upublicznianie przez Organizatora pracy napisanej/wykonanej przez dziecko. Praca 

konkursowa może być utrwalana na fotografii i zestawiana z pracami innych dzieci. Fotografie prac 

konkursowych mogą być poddawane zwielokrotnieniu oraz rozpowszechniane na stronach 

Internetowych Organizatora, na portalu społecznościowym Facebook, na tablicach, w gablotach bez 

pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w 

Czechowicach-Dziedzicach. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY 

ORGANIZATOR: 

 

 

 


