REGULAMIN
I REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Tu i teraz… stąd jestem”

Organizator:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
Ośrodek Wiedzy o Regionie
1. Cele konkursu:
 zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej
rzeczywistości
 uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do
jego utrwalania w fotografii
 stworzenie dokumentacji fotograficznej powiatu nowotomyskiego
 zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii
obrazujących walory regionu, w którym żyjemy, w wydarzeniach
i wydawnictwach realizowanych przez Organizatora.
2. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do osób zajmujących się amatorsko
fotografowaniem.
3. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:
 I kategoria wiekowa: dzieci 7-12 lat ,
 II kategoria wiekowa: młodzież 13-18 lat
 III kategoria wiekowa: osoby dorosłe powyżej 18 lat
4. Zasady uczestnictwa:
a. uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie, nigdzie
dotąd niepublikowane i nienagradzane, prace fotograficzne
ukazujące powiat nowotomyski, piękno jego przyrody
i krajobrazu, zabytki, ludzi, tradycje i kulturę,
b. do każdej z konkursowych prac należy załączyć krótki opis
sfotografowanego miejsca, wydarzenia, sytuacji, osób lub tradycji,
c. opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz wskazaniem na kategorię
wiekową zdjęcia w wersji elektronicznej, w formacie jpg
minimum 1600x1200 pikseli należy przesłać na adres e-mail:
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owor@bibliotekant.pl do 30 stycznia 2021 roku, w temacie maila
wpisując: I REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY.
W związku z zagrożeniem epidemicznym, prosimy przesyłać
zdjęcia tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.
d. do prac nadesłanych przez osoby niepełnoletnie należy dołączyć
skan lub zdjęcie wypełnionej Karty Zgłoszenia, stanowiącej
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
e. prace nie spełniające powyższych zasad uczestnictwa oraz te, które
zostaną dostarczone po terminie nie będą przedkładane ocenie
jury.
5. Ocena prac i nagrody:
a. prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora,
b. w każdej z trzech kategorii wiekowych przyznane zostaną: I, II, i III
nagroda. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału
nagród,
c. wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
biblioteki www.bibliotekant.pl oraz na jej profilach na Facebooku
i Instagramie,
d. o wynikach konkursu laureaci zostaną osobiście powiadomieni
przez Organizatora.
6. Prawa autorskie:
a. przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa
się w oparciu o Klauzulę Informacyjną (RODO), stanowiącą
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
b. przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem,
że osoba je przesyłająca jest ich autorem i nie naruszają praw
autorskich osób trzecich oraz zapewnieniem, że ewentualnie
uwiecznione na zdjęciach osoby wyrażają zgodę na publiczną
prezentację ich wizerunku,
c. przesłane na konkurs zdjęcia przechodzą na własność Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu,
d. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć
w celach ekspozycyjnych, promocyjnych i popularyzatorskich
na stronie internetowej http://bibliotekant.pl, jej profilach
w mediach społecznościowych, prasie, materiałach promocyjnych
i przygotowywanych wystawach,
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e. pokonkursowa wystawa zdjęć zaprezentowana zostanie na stronie
internetowej http://bibliotekant.pl oraz bibliotecznym profilu
na Facebooku.
7. Postanowienia końcowe:
a. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz
na stronie internetowej konkursu: http://bibliotekant.pl
b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz
do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu.
c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają
swe zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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