Regulamin konkursu fotograficznego „Zaczytany Gryfów Śląski”
1. Postanowienia ogólne:
1) Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim.
2) Konkurs ma charakter otwarty, jest przeznaczony dla amatorów. Zasięg konkursu jest
lokalny, mogą wziąć w nim udział tylko mieszkańcy gminy Gryfów Śląski.
2. Cel:
Celem konkursu jest popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
rozwijania zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości artystycznej, kształtowanie umiejętności
korzystania z technologii cyfrowych a także popularyzacja sztuki fotograficznej.
3. Warunki uczestnictwa:
1) Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, zgłaszający
się indywidualnie.
2) Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia nawiązującego do tematu konkursu
i przesłanie go na adres organizatorów. Prace konkursowe muszą spełniać następujące
wymagania techniczne: format zapisu – JPG (jakość najlepsza, brak kompresji).
Rozmiar dłuższego boku nie mniejszy niż 2500 pikseli. Zdjęcie powinno być podpisane:
nazwisko_imię_tytuł pracy. Każdy z uczestników może zgłosić tylko 1 zdjęcie.
3) Zgłoszenie do konkursu odbywa się wyłącznie poprzez przesłanie pliku ze zdjęciem
w formie elektronicznej na adres e-mailowy: biblioteka.gryfow@gmail.com
i www.mgok.gryfow.pl, wpisując w temacie wiadomości ZACZYTANY GRYFÓW – KONKURS.
W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, telefon lub e-mail, adres zamieszkania,
tytuł pracy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do zgłoszenia konkursowego pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów.
4) Udział w konkursie jest równoznaczny z publikacją imienia, nazwiska, miejscowości
zamieszkania jeśli zostanie on nagrodzony w konkursie.
5) Prace konkursowe będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
•

7-12 lat

•

13 – 17 lat

•

osoby dorosłe

4. Terminy:
1) Zdjęcia należy przesłać na adres: biblioteka.gryfow@gmail.com lub www.mgok.gryfow.pl
do 27 maja 2021 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski biblioteka.gryfow.pl oraz fanpage’u
Biblioteki www.fb.com/biblioteka.gryfow oraz na stronie internetowej M-GOK oraz
fanpage’u M-GOK 31 maja.
2) Nagrody będą do odebrania od 1 czerwca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Gryfów Śląski.
5. Ocena, nagrody i promocja:
1) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
2) Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami. W każdej kategorii wiekowej
planuje się przyznanie puli nagród: miejsca od 1 do 3.
Dodatkowo mogą zostać przyznane wyróżnienia specjalne dyrektora M-GOK i BPMiG.
3) Jury konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, w tym przyznania kilku
nagród równorzędnych bądź nieprzyznania którejś z nagród.
4) Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
5) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
6) Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Gryfów Śląski www.biblioteka.gryfow.pl oraz fanpage’u Biblioteki
www.fb.com/biblioteka.gryfow oraz w Kurierze Gryfowskim.
6. Przetwarzanie danych osobowych:
Dostarczenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika warunków
regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych oraz fotografii
w materiałach reklamowych i na stronie internetowej Biblioteki i Ośrodka Kultury.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego publikowania prac
konkursowych w różnych formach.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych
oraz do ich poprawiania. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy
Biblioteki i Ośrodka Kultury osobiście lub pod nr tel. 75 78-13-387 7 i 75 78-12-900
Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.

