REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR:
Urząd Gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach, woj. warmińsko-mazurskie.
TERMIN KONKURSU:
1 maja – 30 maja 2021 r.
CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:
1. Dokumentacja i prezentacja walorów przyrodniczych Gminy Świątki.
2. Dokumentacja zmian zachodzących w przyrodzie.
3. Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności, pasji i zainteresowań.
4. Podniesienie aktywności społeczności lokalnej w zakresie zidentyfikowania dotąd mało znanych,
ciekawych miejsc przyrodniczych i ich promocja poprzez fotografię.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich, amatorów fotografii z Gminy Świątki.
Dopuszcza się możliwość udziału w konkursie również osób niepełnoletnich, za zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Tematyka – „Maj w obiektywie” (2 zdjęcia ukazujące ciekawe miejsca: przyrodę,
krajobraz Gminy Świątki). Jedno zdjęcie należy wykonać na początku maja, drugie na koniec
miesiąca. Oba te zdjęcia muszą przedstawiać to samo miejsce, sfotografowane w odstępie czasu.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie, zapisane na
płycie CD w formacie JPG, w najlepszej jakości.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych i formalnych.
5. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane na karcie uczestnika, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.
6. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.bibliotekaswiatki.pl
oraz w siedzibie Biblioteki.
7. Nadesłana płyta powinna być zaopatrzona w następujące dane: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, tel. kontaktowy. Do płyty należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.
8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych, związanych z konkursem oraz w celach informacyjno
marketingowych Organizatora.

9. Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu oświadcza:
 iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
 że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie
imienia, nazwiska uczestnika w materiałach promocyjnych, związanych z konkursem, na
stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach, portalach społecznościowych
organizatorów konkursu oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych
i marketingowych Organizatora, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne
udostępnianie.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 czerwca 2021 r. Wyniki, zdjęcia zgłoszone na konkurs,
zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na portalach społecznościowych
Organizatorów.
12. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do 11.06.2021 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach,
Świątki 5A, 11-008 Świątki, woj. warmińsko-mazurskie.
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę kryteria:
1. Ulotność zjawiska.
2. Walory artystyczne.
3. Oryginalność wykonania pracy.
4. Jakość zdjęcia.
Komisja, oceniając zdjęcia, kieruje się subiektywną oceną. Jej decyzje są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.

NAGRODY:
Laureaci trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy nie wykluczają
przyznania wyróżnień oraz zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród.
Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Biblioteki
www.bibliotekaswiatki.pl oraz udzielane pod nr kom. 533 545 225.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa
Konkurs Fotograficzny

Imię i nazwisko autora: …....................................................................................................................
Wiek: ……………………………………………………………………………………………………………
E-mail:..................................................................................................................................................
Telefon: …............................................................................................................................................
Adres korespondencyjny: …................................................................................................................
Data zgłoszenia: …..............................................................................................................................
Opis zdjęć: (nazwa pliku, tytuł zdjęcia, miejscowość w której zostało zrobione zdjęcie)
1. …..............................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.) przez
Organizatora Konkursu, dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu,
zgodnie z regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia nadesłanego na Konkurs oraz że nie narusza ono
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie
Konkursu Fotograficznego „Maj w obiektywie”.

........................................................................
Nr dowodu i podpis rodzica lub opiekuna
prawnego w przypadku osób niepełnoletnich

........................................................................
Podpis autora

