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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

”#Jesień z książką” 

 

§1  

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego ”#Jesień z książką”, zwanego dalej 

konkursem, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie. 

 

§2 

Cele Konkursu 

1. Kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.  

2. Popularyzacja pasji fotograficznej i czytelniczej. 

3. Promocja kultury spędzania wolnego czasu. 

 

§3 

Adresaci 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 

Parczew. 

§4 

Warunki uczestnictwa  

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie zawierające                  

w sobie motyw książki i jesieni. 

2. Do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane 

ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

3. Każdy uczestnik może złożyć 1 pracę konkursową. 

4. Zdjęcia powinny mieć dobrą rozdzielczość (min. 2048 × 1536) i być zapisane w 

formacie .jpg. 

5. Obowiązujące kryteria oceny fotografii konkursowych to wartość artystyczna, jakość 

techniczna i oryginalność zdjęcia. 

6. Przeglądu wszystkich prac zgłoszonych do konkursu dokona powołana w tym celu 

komisja konkursowa. Komisję powołuje Organizator konkursu. 

7. Złożone prace przechodzą na własność Organizatora konkursu. Udział w konkursie 

jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac. 

8. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator 

konkursu. W konkursie będą przetwarzane następujące dane osobowe: imię i nazwisko 

autora pracy oraz klasa i nazwa szkoły. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie  danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku. Dane osobowe 

oraz wizerunek uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu. 



2 
 

§6 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy przesyłać w wiadomości na profil Facebook Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Parczewie, wpisując w tytule wiadomości: ”#Jesień z książką”  lub 

dostarczyć osobiście na adres Organizatora konkursu w terminie  do dnia 30 listopada 

2022 roku. 

2. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora 

konkursu na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,                               

ul. 11 Listopada 62, 21-200 Parczew. 

 

§7 

Nagrody 

1. Każda praca zgłoszona do konkursu będzie nagrodzona.      

2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkową nagrodę w postaci dyplomu                                   

i upominku. 

§8 

Finał konkursu 

1. Podsumowanie konkursu odbędzie się do dnia 15 grudnia 2022 roku w siedzibie 

Organizatora konkursu. Ponadto Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość 

zmiany wyznaczonego terminu oraz miejsca podsumowania konkursu podyktowanych 

względami technicznymi. 

§9 

Regulamin konkursu  

1. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową jest dostępny w siedzibie 

Organizatora konkursu  oraz na stronie internetowej: www.bibliotekaparczew.pl                                                                                                                                                                                     

Wszelkie informacje na temat konkursu można również uzyskać pod numerem 

telefonu Organizatora konkursu: tel. 83 355 12 44 

http://www.bibliotekaparczew.pl/

