Regulamin konkursu fotograficznego ,,Zabierz książkę na wakacje’’
1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Konstancinie Jeziornie.
2. Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w gminie KonstancinJeziorna.
3.Praca fotograficzna zgłoszona do konkursu powinna przedstawiać książkę sfotografowaną w
wakacyjnej scenerii (czytaną przez kogoś lub przedstawioną w inny sposób).
4. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych do Biblioteki
Publicznej w Konstancinie- Jeziornie do dnia 31 sierpnia br. Prace można składać w Bibliotece
Głównej przy ul. Świetlicowej 1 oraz w czterech filiach: Skolimów, ul. Moniuszki 22B, Grapa ul.
Sobieskiego 5, Opacz 8 i Słomczyn ul. Wiślana 83.
5. 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).
6. 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).
7. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie pojedyncze lub kompozycję zdjęć (seria
składająca się z kilku zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).
8. Fotografie (odbitki czarno – białe, w sepii lub kolorowe na papierze fotograficznym) mogą być w
dowolnym formacie. Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do obróbki zdjęć
(zmodyfikować, unowocześnić, dodać efekty specjalne itp.).
9. Do każdej pracy należy dołączyć następującą informację: tytuł zdjęcia oraz imię i nazwisko, wiek
i telefon kontaktowy uczestnika (w przypadku osoby niepełnoletniej telefon kontaktowy do
opiekuna).
10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w wystawie w bibliotece
12. Komisja konkursowa powołana przez organizatora podzieli prace na trzy kategorie wiekowe
(dzieci, młodzież, dorośli) i w każdej kategorii przyzna I, II i III miejsce.
13. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 września.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
15. Regulamin jest dostępny we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej oraz na jej stronie
internetowej.

