
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KSIĄŻKA W OBIEKTYWIE” 

 

 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Organizatorami Konkursu fotograficznego „KSIĄŻKA W OBIEKTYWIE”, zwanego  

dalej Konkursem, są:  

 

Fundacja „Skawińskie Centrum Wolontariatu” z siedzibą: 

32-050 Skawina,  

ul. Kościuszki 1/42A, 

KRS: 0000451410; 

 

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny z siedzibą: 

32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 23/16,  

KRS: 0000207272; 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie z siedzibą: 

32-050 Skawina, ul. Mickiewicza 26. 

 

2. Celem   Konkursu   jest   promocja czytelnictwa poprzez wykonanie  fotografii inspirowanej  

ulubioną  książką. 

Tematyka  zdjęć  jest  dowolna,  może  to  być  np. miejsce w jakim toczy się akcja książki, scena z 

książki, osoba ucharakteryzowana na bohatera książki itp. 

3. Nadesłanie  prac  na  Konkurs  oznacza  akceptację  jego  warunków,  wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. W Konkursie może brać udział każdy, za wyjątkiem pracowników organizatorów,  partnerów i 

członków Jury oraz ich najbliższych rodzin. 

6. Czas trwania konkursu: 21 listopada 2016 r. – 21 stycznia 2017 roku. 

 

§ 2 

Przepisy dotyczące prac 

 

1. Zgłoszenie  do  konkursu  musi  nastąpić  poprzez  wysłanie  lub  osobiste  dostarczenie  

formularza  zgłoszeniowego oraz  maksymalnie  3 fotografii na nośniku elektronicznym (płyta CD), 

do  których  dołączona  będzie  informacja z tytułem  książki,  która była inspiracją pracy. 

 

Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest  na  stronach  internetowych  Organizatorów  

Konkursu: www.biblioteka-skawina.pl, www.tps.skawina.pl, www.scw-skawina.pl 

Zgłoszenie oraz wersje cyfrowe fotografii (wielkość minimalna  obrazu  5MPix) należy przekazać  

osobiście  lub przesyłką pocztową do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Mickiewicza 26, 

32-050 Skawina.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej. 

3. Przekazanie  zdjęć  do  Konkursu  oznacza,  iż  uczestnikowi  przysługują  wyłączne   

i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. 

4. Przekazanie formularza zgłoszenia oraz prac Konkursowych: 

Do  koperty  dostarczanej  na  adres Miejskiej   Biblioteki   Publicznej   ul.   Mickiewicza   26,    

32-050   Skawina z dopiskiem „KSIĄŻKA W OBIEKTYWIE” należy włożyć: nośnik  



elektroniczny  z  zapisanymi  na nim zdjęciami oraz wypełnioną kartę zgłoszenia z następującymi  

danymi  identyfikującymi  autora:  imię,  nazwisko, wiek,  adres zamieszkania,  numer  telefonu  

kontaktowego,  adres  e-mail,  tytuły  zdjęć oraz podpisaną  klauzulą dotyczącą  wykorzystania  

wizerunku  i przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku osób niepełnoletnich formularz podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej nigdzie 

publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających  

wymienionych wyżej wymogów.  

7. Organizatorzy   nie   zwracają   prac   biorących   udział   w   Konkursie,   prac 

zdyskwalifikowanych  jak  również  z  niego  wyłączonych.  Organizatorzy  nie  zwracają również 

nośników elektronicznych. 

 

§ 3 

Jury Konkursu 

 

1. Termin  dostarczania  lub  nadsyłania  prac  oraz  wypełnionych  formularzy zgłoszeniowych  

mija  dnia 21 stycznia  2017  roku.  Fotografie  dostarczone  lub nadesłane  po  terminie  nie  będą  

brane  pod  uwagę  w Konkursie.  W  przypadku nadsyłania  prac  przesyłką  pocztową  pod  uwagę  

brana  będzie  data  stempla pocztowego. 

2. Organizatorzy  konkursu  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  zgłoszenia  konkursowe, które nie 

dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od organizatora. 

3. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  podanie  nieprawdziwych  lub 

niekompletnych  danych  przez  uczestnika  konkursu.  Podanie  nieprawdziwych  lub 

niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w konkursie i utratę prawa do nagrody. 

4. Organizatorzy powołają Jury Konkursu (zwanego dalej Jury), którego zadaniem będzie: 

a. Kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, 

b. Wytypowanie zwycięzców Konkursu (trzy miejsca). 

6. Jury oceniać będzie:  

a. Zgodność pracy z tematem. 

b. Oryginalność ujęcia tematu. 

c. Walory artystyczne pracy. 

7. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 r. 

Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji i odwołaniu.  

8. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

9. Organizatorzy  Konkursu  zastrzegają sobie  prawo  do  opublikowania  imion,  nazwisk  

i informacji  o  laureatach  Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 

reklamowych organizatorów i partnerów oraz w prasie, mediach i Internecie. 

10. Informacja  o  rozstrzygnięciu  Konkursu  zostanie  ogłoszona  na  stronie  internetowej  

organizatorów do 2 lutego 2017 r. 

11. Organizatorzy Konkursu powiadomią laureatów o wygranej za pośrednictwem maila  

lub listem poleconym w terminie do 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu. 

 

§ 4 

Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród: 

za zajęcie I miejsca  

za zajęcie II miejsce  

za zajęcie III miejsca  

 

2. Jury konkursowe ma prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 



3. Nagrody w konkursie  nie podlegają wymianie na gotówkę. 

4. Nagrody zostaną przekazane laureatom osobiście podczas uroczystego zakończenia  

konkursu,  albo  przesyłką  pocztową  na  adres  podany  w  zgłoszeniu konkursowym. 

5. W  przypadku  braku  możliwości  skontaktowania  się  z  laureatem  lub  dostarczenie  

nagrody okaże się nieskuteczne, nagroda przepada. 

 

§ 5 

Wykorzystywanie prac 

 

Nadesłane na Konkurs prace stają się własnością organizatorów Konkursu, którzy mogą  

je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

Uczestnikom konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie przez  

organizatorów z relacji konkursowych na stronach internetowych. 

Osoby  nagrodzone  w Konkursie  przenoszą nieodpłatnie  na  organizatorów  autorskie  

prawa  majątkowe  związane  z  przedłożoną  pracą  konkursową  w  zakresie  utrwalania,  

zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci  

komputera,   publicznego   wykonania   albo   publicznego   odtwarzania,   wystawiania,  

wyświetlania  i  prezentowania  w  Internecie  pracy  konkursowej.  Organizatorzy  mogą  

również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.  

 

§ 6  

Kontakt 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie 

ul. Mickiewicza 26 

32-050 Skawina 

Telefon 

12 276 25 71 

E-mail: biuro@biblioteka-skawina.pl 

 

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny: 

tps.skawina@interia.pl 

 

Skawińskie Centrum Wolontariatu: 

biuro@scw-skawina.pl 


