
Konkurs fotograficzny 

Podarujmy sobie radość 
Regulamin 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem projektu Konkurs fotograficzny "Podarujmy sobie radość” jest Biblioteka        

Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przy ul. Kowalczyka 3. 

2. Celem projektu jest: 

a. pobudzenie wrażliwości artystycznej; 

b. promocja czytelnictwa; 

c. rozwijanie kreatywności; 

d. integracja środowiska lokalnego związanego z biblioteką; 

3. Przedmiotem Konkursu są samodzielnie wykonane fotografie oraz życzenia świąteczne. 

4. Fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie jest Biblioteka Publiczna 

w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 

5. Termin nadsyłania prac - do 27.12.2020 r. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie listy laureatów oraz prezentacja prac 

konkursowych nastąpi 07.01.2021 r. (online na stronie biblioteki i fb.).  . 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkursu przeznaczony jest dla czytelników i bibliotekarzy bez ograniczeń wiekowych. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

3. Teksty i fotografie można przesyłać w formie pliku elektronicznego na adres 

wyp46@bibliotekabialoleka.pl w temacie wpisując „Konkurs” lub przekazać osobiście 

do Wypożyczalni nr 46 przy ul. Kowalczyka 3. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 3 prac. 

5. Udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat. 

6. Wszystkie zgłoszone prace powinny być: 

a. związane z tematem Konkursu, 

b. stworzone samodzielnie przez uczestników i nie publikowane wcześniej, 

c. opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: 

- imię i nazwisko autora, 

- dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy), 

- oraz oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Białołęka w celu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego”. W przypadku zdjęć zawierających wizerunek – zgodę na jego 

wykorzystanie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które naruszają obowiązujące 

przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie Organizatora  

do korzystania ze zgłoszonych prac w zakresie ich publicznego rozpowszechniania. 

III. Wyłonienie laureatów Konkursu 

1. W skład jury wejdą pracownicy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka. 

Kryteria oceny zgłoszonych prac: 

a. zgodność z tematyką Konkursu; 

b. poprawność językowa; 

c. oryginalność zaprezentowania tematu; 

d. ogólny wyraz artystyczny. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 07.01.2021 r. 

3. Organizatorzy przewidują zamieszczenie prac uczestników Konkursu na stronie biblioteki i fb. 
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