
 

  
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

   

pt. „Książka na wywczasach ” 
   

   
  

I. Organizator:   
  

• Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą – Wypożyczalnia dla dorosłych  

 
II. Cele konkursu:   

  
1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.  

2. Promowanie czytelnictwa poprzez wykonanie fotografii z książką lub samej książki. 

3. Promowanie społecznej letniej aktywności mieszkańców wsi.  

4. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności terenu.  

5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych. 

  
  

III. Udział w konkursie:   
  

1. Autorem zdjęcia musi być osoba, która ukończyła 13. rok życia oraz jest z terenu gminy Nowe 

Miasto nad Wartą.   

2. Uczestnik ma za zadnie dostarczyć drogą mailową maksymalnie 2 zdjęcia książki, która 

znajduje się w ciekawej aranżacji / scenerii.     

  
IV. Sprawy organizacyjne:   

  
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie drogą mailową (plik JPEG) maksymalnie 2 

zdjęć do dnia 31.08.2022 r.  na adres e-mail: region.gminanowemiasto@gmail.com.   



Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej, osoba staje się uczestnikiem Konkursu 

Fotograficznego, a przy tym akceptuje jego regulamin. 

W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na 

udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).  

2. W treści przesłanego maila o tytule: „Książka na wywczasach”, musi być podany autor 

fotografii, jego wiek oraz jeśli uczestnik jest niepełnoletni skan wypełnionego załącznika nr 1. 

3. W dniu 1.09.2022 r. zostaną opublikowane wszystkie fotografie na portalu społecznościowym 

biblioteki (Facebook) wraz z dopisanym autorem zdjęcia. Odbiorcy postu – jury – mają 

możliwość głosowania na najlepsze zdjęcie aż do 11.09.2022 br. 

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 12.09.2022r., informacja pojawi się na stronie internetowej, 

Facebooku Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą, poinformujemy telefonicznie 

zwycięzców.  

5. Biblioteka nagrodzi 3 fotografie z największą ilością reakcji (komentarze nie wliczają się w 
punktację) zamieszczonych na fanpagu organizatora. 

6. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorom, uczestnik Konkursu Fotograficznego 

nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie udziela organizatorowi licencji niewyłącznej do tej 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

na następujących polach eksploatacji:  

a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej 
liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;  

c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności 
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej 
sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;  

d) z chwilą przekazania pracy konkursowej, uczestnik przenosi nieodpłatnie na 
organizatorów wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej. 

 
   

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej dostępne są również w wersji 
PDF na stronie internetowej biblioteki http://www.nowemiasto.naszabiblioteka.com/   

   
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem:  
http://nowemiasto.naszabiblioteka.com/bip/ochona-do-rodo/news/klauzulainformacyjnabiblioteki    
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 Załącznik nr 1 do Konkursu Fotograficznego 
 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby niepełnoletniej w konkursie fotograficznym 
„Książka na wywczasach ” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad 
Wartą. 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………....…………………………..………….…………………….   

                  (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa)   
  

wyrażam zgodę na udział …………………………............................................................................   

(stopień pokrewieństwa, imię i nazwisko, wiek)   

  
w Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad 
Wartą – Wypożyczalnia dla Dorosłych. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego 
postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.   

  

……………………………………….…………………………………………………………………………….…………   
(data, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna prawnego, podpis biorącego udział w konkursie)  

  
 

 


