REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Konkurs pt. „Zdjęcie z książką na tle Kościerzyny” jest organizowany przez Bibliotekę
Miejską im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie.
1.2 Adresatami konkursu są wszyscy czytelnicy od 15 roku życia.
1.3 Cele konkursu:
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży i dorosłych, popularyzacja
czytelnictwa
 Promocja Kościerzyny jako miasta zachęcającego do czytania i propagującego
tę formę spędzania czasu wolnego


Zachęcanie do udziału w akcjach czytelniczych organizowanych przez bibliotekę



Aktywizacja młodzieży i osób dorosłych

§2 Zasady konkursowe

2.1 Udział w konkursie mogą wziąć osoby spełniające warunek z pkt 1.2
2.2 Konkurs polega na wykonaniu pomysłowego zdjęcia z książką na tle Kościerzyny.
2.3 Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie przez umieszczenie wyników na stronie
internetowej oraz facebooku Biblioteki Miejskiej 12.08.
2.4 Zdjęcia należy wysłać pocztą elektroniczną na adres ikonka.bm@koscierzyna.gda.pl w
formie załącznika do e-maila lub w prywatnej wiadomości na facebooku naszej
biblioteki. Prace złożone po 31.07 nie będą dopuszczone do etapu głosowania.

§3 Warunki uczestnictwa
3.1 Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na zamieszczenie swojej
pracy na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Biblioteki
Miejskiej oraz wykorzystaniu zdjęcia w materiałach promocyjnych .

3.2

Nadesłanie prac konkursowych oznacza posiadanie przez uczestnika konkursu praw
autorskich do zdjęć oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji konkursu.
3.3 W opisie zdjęcia prosimy podać:
 imię i nazwisko
 wiek
 miejsce wykonania pracy
 tytuł i autora książki wykorzystanej do zdjęcia
 adres mailowy

§4 Kryteria oceny

4.1
4.2
4.3

Na prace będzie można głosować od 1.08.2020 do 11.08.2020 na stronie
internetowej Biblioteki Miejskiej.
Nagrodzone zostaną 3 zdjęcia z największą liczbą oddanych głosów
Każda osoba może oddać jeden głos na wybraną pracę

§5 Postanowienia końcowe

5.1

5.2
5.3
5.4

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do
wykluczenia z udziału w konkursie prac konkursowych sprzecznych z przepisami
prawa, dobrymi obyczajami lub innych względów powodujących, że nie nadają się one
do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków regulaminu.
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego
Damrota w Kościerzynie.
Inspektorem danych osobowych jest Piotr Piątak: ppiatak@kancelariapiatak.pl.

