KONKURS FOTOGRAFICZNY
pt. „ZAPRASZAM CIĘ FOTOGRAFIĄ...”
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
Biblioteka Publiczna Gminy Sławno serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie
Fotograficznym pt. „ZAPRASZAM CIĘ FOTOGRAFIĄ...”. Konkurs towarzyszy
obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Hasło przewodnie 25. edycji
EDD w Polsce brzmi: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

REGULAMIN
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Sławno.
2. Termin nadsyłania prac upływa 5 września 2017 r.
3. Zdjęcia można dostarczać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Sławno, Żukowo
10a, 76-100 Sławno oraz osobiście do siedziby Biblioteki w Żukowie (Żukowo 10a) lub Filii
we Wrześnicy (Wrześnica 111). Zdjęcia można również przesłać w formie elektronicznej na
adres: biuro@biblioteka.gminaslawno.pl w tytule podając temat „ZAPRASZAM CIĘ
FOTOGRAFIĄ...”

II.

Cele konkursu

Celem konkursu jest ukazanie piękna krajobrazu naszego dziedzictwa. Fotografie powinny
być swego rodzaju zaproszeniem do odwiedzenia naszej gminy, pokazywać piękno
otaczającej nas przyrody, malowniczość naszych wsi. Można pokazać również krajobraz, jako
zapis działalności wielu pokoleń naszych przodków, różnych historii i tradycji, z których
przez wieki tkany jest krajobraz kulturowy wiążąc to, co ludzkie z naturalnym środowiskiem
przyrodniczym.

III.

Zasady konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów.

3. Jeden uczestnik może dostarczyć Organizatorowi nie więcej niż 2 zdjęcia wydrukowane w
formacie A4 lub może je przesłać na adres e-mailowy w formacie JPG, wielkość do 10MB
każde.
4. Fotografie muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora / dokładny
adres autora / numer telefonu autora / adres poczty email.
5. Opis fotografii musi zawierać: dokładne określenie miejsca i czasu (gdzie i kiedy fotografia
została wykonana).
6. Każdy uczestnik musi wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
IV.

Wyłonienie laureatów

ZDJĘCIA ZROBIONE POZA TERENEM GMINY SŁAWNO NIE PODLEGAJĄ
OCENIE
1. Wszystkie fotografie biorą udział w konkursie na równorzędnych zasadach.
2. Fotografie oceniać będzie niezależne jury, które oceni i wybierze najlepsze prace.
3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
4. Wręczenie nagród odbędzie się 16 września 2017 roku w Filii Biblioteki Publicznej Gminy
Sławno we Wrześnicy, podczas uroczystego rozstrzygnięci konkursu, któremu będzie
towarzyszyło otwarcie wystawy nadesłanych fotografii.

V.

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
2. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
3.Autor fotografii, zgłaszając swój udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych
Organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).
4. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości
zamieszkania w materiałach związanych z konkursem, w wydawnictwach, na stronie
internetowej, w prasie oraz na profilu Facebook Biblioteki.
5. Prace nagrodzone w konkursie przechodzą na własność Organizatora
6. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Sławno w
siedzibie – Żukowo 10a, Filii – Wrześnica 111 oraz telefonicznie pod numerem 728 188 122.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Konkurs fotograficzny „ZAPRASZAM CIĘ FOTOGRAFIĄ ...”
Imię i nazwisko …........................................................................
Adres ….......................................................................................
Nr telefonu …..............................................................................
E-mail …......................................................................................
Data urodzenia ….........................................................................

Opis fotografii
1. ...................................................................................................................................................
2. …...............................................................................................................................................
Oświadczenia:
1* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz
dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

……………………………………………………
(data i podpis)
2** Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………….……………… (imię i nazwisko) w konkursie
fotograficznym „powiat gorzowski natura ekologia przyroda”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

……….……………………………………….
(data i podpis)

* oświadczenie nr 1 wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie
** oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w
konkursie

