REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pn. „Książka w obiektywie - latem”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce
II. PRZEDMIOT KONKURSU
Autorskie wykonanie zdjęcia KSIĄŻKI w letniej scenerii.
III. CELE KONKURSU
a) Promocja czytelnictwa poprzez wypoczynek z książką
b) Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
c) Rozwijanie zainteresowań fotografią
d) Kreatywne spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
IV. UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipka
w następujących kategoriach wiekowych:
a) kategoria I
b) kategoria II
c) kategoria III

9-11 lat
12-14 lat
15-17 lat

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
a) Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może zgłosić tylko jedno zdjęcie w formacie JPG.
b) Zdjęcia tylko w formie cyfrowej, wykonane telefonem lub aparatem.
c) Zdjęcia należy wysłać na email: bibliotekalipka@wp.pl z dopiskiem: konkurs fotograficzny pn.
„ Książka w obiektywie - latem” wraz z załącznikiem ( zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).
d) Każde zdjęcie w nazwie musi zawierać imię i nazwisko oraz wiek uczestnika.
e) Zdjęcia mogą przedstawiać architekturę, przyrodę, ciekawe zakątki naszej gminy itd.
Niezbędnym elementem na każdym zdjęciu ma być książka.
VI. TERMINY:
a) Zdjęcie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bibliotekalipka@wp.pl
do dnia 16 sierpnia 2021 r.
b) Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
c) Ogłoszenie wyników dnia 19 sierpnia 2021 r.
d) Wręczenie nagród odbędzie się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego
terminu dla zwycięzców w dniach 23-27 sierpnia 2021 r.
VII. NAGRODY:
Laureaci I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Dostarczenie w terminie zdjęcia i zgody oznacza akceptację przez uczestnika i jego opiekuna
niniejszego Regulaminu konkursu;
b) Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Lipce (www.goklipka.pl) , w mediach społecznościowych oraz lokalnej prasie.

c) Zgoda na wykorzystanie danych osobowych jak i publikację wizerunku jest dobrowolna, ale
jej brak, uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
d) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zgody na wykorzystywanie danych
osobowych (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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) w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia
danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora,
promocji konkursu lub idei konkursu.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w
wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

