REGULAMIN KONKURSU – SELFIE W BIBLIOTECE
1. ORGANIZATOREM KONKURSU JEST: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu,
Czytelnia Ogólna
2. CELEM KONKURSU JEST:





Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych;
Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji;
Popularyzacja książki i czytelnictwa;
Zacieśniania więzi koleżeńskich i rodzinnych.

3. ZASADY UCZESTNICTWA:
• W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni;
• Jedna osoba może zgłosić 1 zdjęcie w każdej kategorii tj.
I.

JA i moja rodzina w bibliotece, koordynatorem konkursu będzie Martyna Nowosadzka

II.

Ja i moja paczka w bibliotece, koordynatorem konkursu będzie Małgorzata Kaczmarek

• Uczestnicy konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć na stronach internetowych i
materiałach promujących konkurs.
• Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz swojego
zdjęcia konkursowego;
• W przypadku zamieszczenia wizerunku innych osób na zdjęciu, wymagana jest zgoda na publikację
tego wizerunku;
• Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
• Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym,
telefonem komórkowym itp., zaleca się ustawienie jak najlepszych parametrów obrazu (w trosce o
najlepszą jakość zdjęcia).
4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:
•
•





Zdjęcia (pliki JPEG) należy przesłać na adres czytelnia@bibliotekant.pl do 15 marca 2018
Zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie: dyrektor Lucyna Kończal- Gnap, Grażyna
Matuszak oraz przez fotografa Annę Waberską.
Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie biblioteki oraz na bibliotecznym
Facebooku.
Zgłaszając zdjęcie, należy podać następujące informacje: imię i nazwisko autora zdjęcia, adres
i wiek oraz telefon kontaktowy. Dodatkowo należy podać informację kto jest na zdjęciu i w
jakiej kategorii bierze się udział.
Zgłaszając zdjęcia, autor oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa
autorskie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•
•
•

Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu;
We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

