
                

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” 

Regulamin konkursu fotograficznego „Z książką w podróży” 
organizowanego w ramach projektu Biblioteka na krańcach świata  

w programie Partnerstwo dla książki 2021 

 
 

1. Organizator  

Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach.  

 

2. Cel konkursu 

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów zgodnych ze wskazanymi zasadami szczegółowymi 

konkursu „Z książką w podróży” oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez prezentację 

twórczości uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dziedzinie fotografii, promocja 

biblioteki i czytelnictwa, a także propagowanie aktywnych form wypoczynku. 

 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs „Z książką w podróży” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych.  

 

4. Zasady szczegółowe konkursu 

 Wykonie dowolnej fotografii związanej z czytaniem książek w trakcie podróży (podróż 

rozumiana tu jest szeroko np. podróż na wakacje, nad morze, w góry, nad jezioro,  

w ulubione miejsce, ale także podróż rowerowa lub piesza, daleka i bliska).  

 Technika wykonanie fotografii jest dowolna. 

 Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

 

5. Zgłaszanie fotografii 

 Zgłoszenia fotografii przyjmowane będą do 27 sierpnia 2021 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), a w przypadku uczestnika niepełnoletniego także dane 

rodzica/opiekuna (imię, nazwisko, e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego). 

 Plik JPG podpisany nazwiskiem uczestnika bądź nazwą inną niż numerem nadanym przez 

aparat fotograficzny. 

 Fotografie mogą przysyłać tylko ich autorzy lub rodzice / opiekunowie autorów. 

  Udział w konkursie wiąże się z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej 

licencji na korzystanie z tego utworu (fotografii) przez czas nieokreślony na terytorium 

całego świata na następujących polach eksploatacji: 
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 utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu (fotografii), w tym 

techniką drukarską, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową – 

między innym poprzez zamieszczenie nagrodzonych prac na stronie internetowej 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach oraz w serwisie Facebook na profilu 

Biblioteki; 

 publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie – między innymi podczas wystawy 

prac zorganizowanej przez Bibliotekę. 

 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.  

 

6. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

 Wszystkie zdjęcia nadesłane w dniach 3- 27 sierpnia 2021 r. z dniem 30 sierpnia zostaną 

zamieszczone na Facebooku Organizatora. Jury Konkursu stanowić będzie społeczność 

portalu. Przez 5 dni (od 30.08. do 03.09. do godz. 12:00) będzie ona głosować na najlepsze 

prace. O zwycięstwie zadecyduje ilość „polubień” (lajków) 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 6 września 2021 r.  

 
7. Nagrody 

 Nagrody rzeczowe otrzyma 3 uczestników Konkursu, których fotografie zgromadzą 

największą ilość „polubień”. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród większej ilości uczestników 

Konkursu.  

 
8.  Postanowienia końcowe 

 Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika 

Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 

 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 Wszelkie informacje o konkursie udzielane będą pod numerem telefonu 32 67 29 446 

lub w Bibliotece w Łazach. 


