
     REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„PIĘKNE, BO NASZE!”

§1
Organizatorzy konkursu

1.  Organizatorem konkursu jest  Biblioteka  Publiczna  w Mońkach  we współpracy z  Urzędem

Miejskim w Mońkach.

2.  Zadania  konkursu  realizowane  są  przez  Mediatekę  –  filię  Biblioteki  Publicznej  w

Mońkach.

§2
Cele konkursu

1. Celem głównym konkursu jest uwrażliwienie uczestników na znaczenie kultury lokalnej i

piękno przyrody najbliższej okolicy oraz promocja powiatu monieckiego.

2. Ponadto celami konkursu są:

 zachęcanie do poznawania przyrody powiatu monieckiego;

 ukazanie piękna i bogactwa naturalnego powiatu monieckiego;

 odkrywanie miejsc przyrodniczo i kulturowo cennych w powiecie monieckim; 

 propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie powiatu monieckiego;

 ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w powiecie monieckim;

§3
Uczestnicy konkursu

1.  Konkurs adresowany jest do amatorów (młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu

monieckiego).

2. Prace będą ocenione w trzech kategoriach wiekowych tj.:

I- uczniowie z klas IV-VIII

II- młodzież z klas szkół ponadpodstawowych 

III- dorośli

§4
Zasady ogólne konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami oraz

autorskie hasła promujące powiat moniecki.

2. Prace muszą zostać wykonane indywidualnie. 



3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących powiat moniecki,

przyrodę/kulturę lokalną.

4. Każda zgłoszona fotografia musi zostać opatrzona hasłem promującym dane miejsce.

5. Prace należy przesyłać na adres mailowy: mediateka@bpmonki.pl zgodnie ze wzorem:

Temat wiadomości: Piękne, bo nasze! - konkurs fotograficzny

W treści wiadomości imię i nazwisko uczestnika: 

W wiadomości powinny być zawarte następujące załączniki:

- karta zgłoszenia do konkursu (zał. nr 1 w regulaminie) *

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2 w regulaminie) *

- zgoda na przetwarzanie wizerunku osoby znajdującej się na fotografii - tylko w przypadku

gdy zdjęcie przedstawia postać (zał. nr 2 w regulaminie) *

- fotografie (prace konkursowe)

*  w/w dokumenty należy przesłać na adres mailowy  mediateka@bpmonki.pl w formie

skanu/zdjęcia lub  dostarczyć osobiście na adres: Mediateka, ul. Słowackiego 4, 19-100

Mońki 

6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.

7.  Rodzice  lub  opiekunowie  prawni  uczestnika  niepełnoletniego  oraz  dorośli  uczestnicy

konkursu  zgadzają  się   (załącznik  nr  1  i  2  do  regulaminu)  na  opublikowanie  danych

osobowych  uczestnika  oraz  prac  na  stronie  internetowej  oraz  portalu  społecznościowym

Biblioteki Publicznej w Mońkach i instytucji promujących konkurs. 

§5
Zasady szczegółowe konkursu

1. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie .jpg lub .png

2. Technika zdjęć dowolna tj. fotografia kolorowa, czarno-biała itp.

3. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia

pochodzących z różnych plików.

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

4.  Jeżeli  na  fotografii  konkursowej  znajduje  się  wizerunek  osoby,  uczestnik  przesyłając

fotografię zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii. 

5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wyłączenia  z  udziału  w  konkursie  prac,

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
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§ 6
Termin i miejsce składania prac

1. Fotografie wraz z hasłami promującymi należy przesłać najpóźniej do dnia 31.05.2021r. 

2.  Prace  tylko w  formie  elektronicznej  należy  przesłać  na  adres  e-mailowy:

m  ediateka@bpmonki.pl   w tytule podając Piękne, bo nasze! - konkurs fotograficzny.

3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie

otwarcie wiadomości.

4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.

5.  Kartę  zgłoszenia  oraz zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych/wizerunku  należy

dostarczyć mailowo lub osobiście. 

§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

2. Decyzje jury są ostateczne.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 14 czerwca 2021r.

4. Wręczenie nagród nastąpi w terminie do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

§8
Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

2.  Przystąpienie  uczestnika  do  konkursu oznacza  zaakceptowanie  niniejszego  Regulaminu

oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem

i  nazwiskiem  autora  -  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych

osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).

3.  Uczestnicy przystępując  do konkursu wyrażają  zgodę na nieodpłatne  korzystanie  przez

Organizatorów z nadesłanych zdjęć.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6.  Jakiekolwiek  pytania  na  temat  konkursu  należy  kierować  na  adres  mailowy:

mediateka@bpmonki.pl lub telefonicznie: 516 822 445
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