
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Uchwyć ducha książki na fotografii  
 

 

 

Ogłoszenie konkursu:     1 marca 2016  

Termin zgłaszania uczestników lub grup:   do  18 marca 2016  

Przesłanie/dostarczenie zdjęć z opisami:   do 25 marca 2016  

Głosowanie na Facebooku:    od 4 do18 kwietnia 2016 do godz. 17:00 

Finał konkursu w Bibliotece Miejskiej:   23 kwietnia 2016 o godz. 11:00  

. 

Akceptowane pliki:       JPEG 

Długość opisu zdjęcia:     do 100 znaków 

. 

 

 

Uczestnicy konkursu 

 

Konkurs fotograficzny jest skierowany do wszystkich zainteresowanych z naszego powiatu w wieku od 

10 lat. Mogą się zgłaszać indywidualni uczestnicy jak i grupy uczestników. W konkursie nie mogą brać 

udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora konkursu, jak również członkowie ich rodzin.  

 

Jak zgłosić się do konkursu? 

 

Uczestników prosimy o zgłaszanie się  do 18 marca na adres mbplebork.dzieciecy@gmail.com lub jeśli 

posiadacie konto na Facebooku możecie przesłać dane w wiadomości prywatnej. Ostatnia możliwość 

możecie dostarczyć dane w formie elektronicznej lub tradycyjnej bezpośrednio do Działu dla Dzieci                

i Młodzieży. Niezbędne dane: imię i nazwisko uczestników, wiek uczestników (w przypadku dzieci              

i młodzieży do lat 18. imię i nazwisko opiekuna), telefon kontaktowy do uczestnika, jego opiekuna lub 

opiekuna grupy. 

 

Jakie ma być zdjęcie? 

 

Czekamy na zdjęcia na podstawie wybranej książki. Uchwyćcie sytuacje z Waszej ulubionej książki 

zabawne, niezwykłe, zaskakujące, wzruszające. Jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów. Robiąc zdjęcie 

spróbujcie zatrzymać wyjątkowość, atmosferę, „ducha” danego utworu. Prześlijcie jedno zdjęcie                 

w formacie JPEG. Do zdjęcia dodajcie tytuł i napiszcie krótką wiadomość zawierającą dane 

uczestnika/uczestników: imię i nazwisko; opis, jaka sytuacja i z jakiej książki została przedstawiona, 

wiadomość ta zostanie opublikowana przy zdjęciach (do 100 znaków). Organizator zastrzega sobie drobne 

korekty opisów. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Fotomontaże, 

kolaże, multiekspozycje, obróbka graficzna oraz jakakolwiek manipulacja cyfrowa są niedopuszczalne. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych 

w regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego. 

 

Jak przesłać zdjęcie? 

 

Zdjęcie i opis przesyłacie do 25 marca na adres mbplebork.dzieciecy@gmail.com lub jeśli posiadacie konto 

na Facebooku możecie przesłać zdjęcie z opisem w wiadomości prywatnej. Ostatnia możliwość możecie 

dostarczyć zdjęcie wraz z opisem w formie elektronicznej bezpośrednio do Działu dla Dzieci i Młodzieży. 
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Nagroda specjalna i głosowanie na Facebooku 

Facebookowicze od 4-18 kwietnia będą wybierać najlepsze zdjęcie, które otrzyma nagrodę specjalną.           

W tej części konkursu mogą wziąć udział użytkownicy portalu Facebook. Możesz oddać głos na wybrane 

przez siebie zdjęcia klikając - Lubię to! Wygrywa zdjęcie które, zdobędzie największą ilość „lajków”.  

 

Uwaga:  

- Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook 

ani z nim związana.  

- Pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 

Nagroda główna oraz pozostałe nagrody 

Nagroda główna:  150 zł oraz abonament na wypożyczanie gier planszowych na cały rok,  

Nagroda specjalna:  abonament na wypożyczanie gier planszowych na rok czasu, za zdjęcie, które 

wygra w głosowaniu na Facebooku.  

Pozostałe nagrody lub wyróżnienia: abonament na wypożyczanie gier planszowych na pół roku. 

Nagrody przydzieli komisja powołana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku. Nagroda  pieniężna 

w przypadku grup uczestników nie jest mnożona przez liczbę osób. Nagrodzone zdjęcia będą publikowane 

na stronie internetowej biblioteki, ewentualnie wykorzystane w kalendarzu bibliotecznym na przyszły rok             

i materiałach promocyjnych i wystawach biblioteki.  

Finał: 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 kwietnia w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich             

o godz. 11:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej podczas kiermaszu książek. 

Zgłoszenie się do konkursu i nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                               
na ich prezentację / publikację na stronie internetowej biblioteki http://www.biblioteka.lebork.pl                                                                         

i www.facebook.com/Biblioteka.Lebork oraz  wykorzystanie w kalendarzu bibliotecznym na przyszły rok           

i materiałach promocyjnych i wystawach biblioteki. Jednocześnie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1182 ze zm.) przez Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

Konkursu, o którym mowa powyżej.  

 

Organizator Konkursu 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Dział dla Dzieci i Młodzieży 
ul. Armii Krajowej 16 

84-300 Lębork 

 

Kontakt: 

 

Emilia Wenta 

T: 598622307 

E: mbplebork.dzieciecy@gmail.com 

 

http://www.biblioteka.lebork.pl/
http://www.facebook.com/Biblioteka.Lebork
mailto:mbplebork.dzieciecy@gmail.com

