Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Przyłapani na czytaniu”

1. Organizator konkursu:
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach – Biblioteka Publiczna w Czermnej.
2. Cele konkursu:
•

popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

•

rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,

•

wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.

3. Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych.
Prace – fotografie będą oceniane osobno w dwóch kategoriach wiekowych:
•

kategoria I – uczniowie klas I-IV

•

kategoria II – uczniowie klas V-VIII

Do konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie 2 zdjęcia danego zgłaszającego w formie
elektronicznej z rozszerzeniem JPG i z nazwą w tytule: nazwisko, imię, klasa.
4. Interpretacja tematu:
Konkurs polega na wykonaniu fotografii, której tematem jest osoba „przyłapana” na czytaniu książki
– autorem zdjęcia może być osoba zgłaszająca się do konkursu lub zgłaszający będzie „pozował” na
konkursowej fotografii (samo zdjęcie wykona np. rodzic, rodzeństwo, kolega lub koleżanka itp.).
5. Termin:
Prace należy dostarczyć do 9 maja 2022 r. w wersji elektronicznej (w formacie JPG; wielkość pliku
nie przekraczająca 5 MB; na adres bibliotekaczermna@wp.pl w formie załączników do listu
elektronicznego.
6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 1) oraz klauzuli RODO (załącznik nr 2) –
jest niezbędne do udziału w konkursie.
7. Oceny zdjęć dokona powołane przez organizatora Jury.
Jury, oceniając prace weźmie pod uwagę:
•

jakość techniczną wykonania fotografii,

•

samodzielność pomysłu i wykonania,

•

zgodność z tematem,

•

oryginalność pracy.

Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach. Decyzje jury są
ostateczne.
8. Nagrody:
Organizatorzy przyzna nagrody i wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy.
9. Informacje dodatkowe:
•

udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania
prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń w ramach działań
Biblioteki;

•

nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, odwołania nie zostaną
uwzględnione. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi;

•

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu;

•

udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora;

•

wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: bibliotekarz – Przemysław Zbylut – tel.
14 65 28 165, w godzinach pracy Biblioteki Publicznej w Czermnej.

