
REGULAMIN 

Konkurs Fotograficzny „Czytelnik w kadrze” 

 

§ 1 

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, ul. Kryłowska 18, 22-530 

Mircze. 

§ 2 

Konkurs jest realizowany w ramach akcji „Tydzień Bibliotek 2017”. 

§ 3 

Głównym celem Konkursu jest uzyskanie fotografii obrazujących i propagujących 

czytelnictwo. 

§ 4 

Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do fotografów amatorów, zajmujących się 

zarówno fotografią analogową jak i cyfrową. 

§ 5 

Tematyka, treść i przesłanie prac fotograficznych są dowolne z uwzględnieniem zapisów § 3 

Regulaminu (mogą one obejmować ludzi, portrety, krajobrazy, architekturę, przyrodę, ekologię, 

zdjęcia reporterskie i in.). Jedynym ograniczeniem dla Uczestników Konkursu jest wykonywanie  zdjęć 

pozostających w związku z tematem biblioteki, książki czy czytelnictwa. 

§ 6 

Czas dokonania zdjęć jest dowolny. 

§ 7 

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia Konkursu do 10 maja 2017 roku. 

§ 8 

Każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia pojedyncze. Prace mogą być wykonane 

w dowolnej technice fotograficznej. Do formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) należy dołączyć 

płytę CD z fotografiami w wersji elektronicznej. 

§ 9 

Dopuszcza się nadsyłanie tylko i wyłącznie własnych prac fotograficznych, nigdzie wcześniej 

nie publikowanych i nie nagradzanych. Zgłoszenia do Konkursu, czyli wypełniony i podpisany 

Formularz Zgłoszeniowy razem z płytą CD z fotografiami w wersji elektronicznej, należy przesłać na 

adres biblioteki lub złożyć osobiście w jej siedzibie, tj. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirczu, ul. 

Kryłowska 45, 22-530 Mircze. Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2017 roku do godz. 13:00 – 

decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora. 



 

§ 10 

Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak nie ponoszą 

odpowiedzialności za uszkodzenia oraz zagubienie zgłoszeń w czasie przesyłki. 

§ 11 

Prace nadesłane na Konkurs zostaną ocenione przez Jury, powołane przez Organizatora 

najpóźniej do tygodnia po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. W skład Jury wejdą plastycy, 

historycy, regionaliści i przedstawiciele Organizatora. Decyzja Jury o przyznaniu nagród jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Przy ocenie prac Jury kierować się będzie 

następującymi kryteriami: zgodność tematyczna, podejście do tematu, pomysłowość ujęć, sposób 

kadrowania, metoda ujęcia tematu, poziom techniczny oraz estetyczny fotografii. 

§ 12 

Organizator przyzna 3 nagrody rzeczowe. 

 Nagrodzeni oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w 

konkursie. 

§ 13 

Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie podczas uroczystego 

rozstrzygnięcia Konkursu w miejscu i czasie określonym przez Organizatora, o czym Uczestnicy 

Konkursu zostaną poinformowani.  

§ 14 

Fotografie nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac Uczestników 

Konkursu w prasie, Internecie oraz innych formach prezentacji. Organizator zastrzega sobie prawo 

podania do publicznej wiadomości danych osobowych osób (imię, nazwisko, miejscowość), które 

zgłosiły swój akces do Konkursu w ramach promocji Konkursu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Mirczu. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883, ze zm.) 

§ 15 

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

§ 16 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 

84 65 190 72 lub adresem e-mail: biblioteka.mircze@vp.pl 

 

 

mailto:biblioteka.mircze@vp.pl


 

KARTA ZŁOSZENIOWA 

do Konkursu Fotograficznego „Czytelnik w kadrze” 

IMIĘ i NAZWISKO AUTORA: 

__________________________________________________________________________________ 

ADRES ZAMIESZKANIA i KORESPONDENCYJNY: 

__________________________________________________________________________________ 

DANEK KONTAKTOWE (TEL./E-MAIL): 

__________________________________________________________________________________ 

INFORMACJE O AUTORZE ZDJĘĆ (jak długo zajmuje się fotografią, udział w konkursach, wystawach 

itp.): 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

DATA URODZENIA: __________________________________________ 

TYTUŁ i OPIS ZDJĘCIA, DATA i MIEJSCE WYKONANIA: 

1. ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

„Czytelnik w kadrze” i je akceptuję. 

*W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH FORMULARZ PODPISUJE RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: ___________________________________ 

 

                   DATA I CZYTELNY PODPIS: ________________________________________________ 


