Regulamin konkursu fotograficznego „Z książką na wakacjach”
1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach.

2. Cel konkursu
Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów zgodnych ze wskazanym tematem „Z
książką na wakacjach”.

3. Uczestnicy konkursu
Konkurs „Z książką na wakacjach adresowany jest do wszystkich zainteresowanych
fotografią.

4. Zgłaszanie fotografii
 Zgłoszenia fotografii przyjmowane będą do 15 sierpnia 2016 r.
 Zgłaszanie fotografii do konkursu odbywa się przez przesłanie pliku w formacie JPG
w formie elektronicznej na adres bpmig.lazy@gmail.com. Uczestnik może zgłosić do
konkursu jedną fotografię.
 W przesyłanym e-mailu powinny znajdować się następujące dane: dane personalne
uczestnika (imię, nazwisko, adres), e-mail i numer telefonu kontaktowego.
 Plik JPG podpisany ma być nazwiskiem uczestnika bądź nazwą inną niż numerem
nadanym przez aparat fotograficzny.
 Fotografie mogą przysyłać tylko ich autorzy.
 W przypadku, gdy autor jest osobą niepełnoletnią, w e-mailu powinien podać
dodatkowo telefon i dane rodzica. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej jest równoznaczne
z tym, że otrzymała ona zgodę rodzica na udział w Konkursie.
 Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
zamieszczenie jej na Facebooku oraz stronie www Organizatora, a także w
pokonkursowej informacji prasowej.
 Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na
Organizatora praw własności do nadesłanej pracy, związanych z celami promocyjnymi
i marketingowymi.
 Przekazanie fotografii oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały
praw osób trzecich oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób,
których wizerunki utrwalono na fotografiach.
 W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje
Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

5. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
 Wszystkie zdjęcia nadesłane w dniach 8 lipca - 15 sierpnia 2016 r. z dniem 16 sierpnia
zostaną zamieszczone na Facebooku Organizatora. Jury Konkursu stanowić będzie
społeczność portalu. Przez 10 dni (od 16.08. do 26.08. do godz. 9:00) będzie ona

głosować na najlepsze prace. O zwycięstwie zadecyduje ilość polubień
poszczególnych fotografii.
 Decyzja w postaci ilości głosów „Lubię to!” jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich
uczestników Konkursu.
 Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą elektroniczną i telefonicznie.
 Wręczenie nagród nastąpi 31 sierpnia 2016 r.

6. Nagrody
 Nagrody rzeczowe otrzyma 3 uczestników Konkursu, których fotografie zgromadzą
największą ilość polubień.
 Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród większej ilości uczestników
Konkursu.

7. Postanowienia końcowe





Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu
swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

