
Regulamin 

konkursu fotograficznego 

„Najpiękniejsza łąka na Świecie” 
 

 

§1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą 

w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, zwana dalej Organizatorem. 

 

2. Konkurs jest częścią projektu „Bądź EKO z Biblioteką” dofinansowanego 

z konkursu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN. 

 

3. Celem  Konkursu  jest rozbudzanie zainteresowania polską przyrodą, 

zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochronę, 

promowanie walorów przyrodniczych regionu. 

 

4. W Konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem pracowników 

i przedstawicieli Organizatora, członków Jury oraz innych podmiotów 

biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz 

członków ich rodzin i osób im najbliższych. Osoby niepełnoletnie mogą 

wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli 

ustawowych.  

 

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, 

wyrażonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 prac. 

 

2. Fotografie należy nadsyłać w postaci w postaci cyfrowej na adres mailowy: 

konkurs@bibliotekaswiecie.pl Wersje cyfrowe zdjęć muszą spełniać 

następujące warunki: rozdzielczość min. 2400 x 1600, 300 dpi, format JPG. 

Technika wykonania prac jest dowolna (np. barwne, czarno-białe, sepia). 

 

3. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem 

oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych 
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do tej fotografii, a także że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. 

O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik 

przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się 

na tej fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. 

Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora 

do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator 

w związku roszczeniami osób trzecich, związanymi z prawami autorskimi 

do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami. 

 

4. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisane oświadczenia (zeskanowane 

w załączniku): 

 zgoda na przeniesienie na Organizatora prawa do wykorzystania zdjęć 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 zgoda na wykorzystanie wizerunku 

będące załącznikami do niniejszego Regulaminu. 

 

5. Osoby niepełnoletnie dołączają zgody rodziców lub opiekunów na udział 

w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz 

z biorącym udział w Konkursie, oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.4. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania 

prac  niespełniających wymienionych wyżej wymogów oraz o niskiej jakości 

technicznej, a także przekraczających ogólnie przyjęte normy obyczajowe. 

 

§3. TERMINARZ 

 

1. Termin nadsyłania prac upływa 31.08.2020 r. 

 

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 

3. Oceny nadesłanych na Konkurs prac, biorąc pod uwagę m.in. ich jakość, 

oryginalność, wyjątkowość, dokona Jury powołane przez Organizatora, 

w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie. 

 

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 

5. Wszelkie spory dotyczące  Konkursu będą rozwiązywane przez 

Organizatora, a decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

 

 



6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej  www.bibliotekaswiecie.pl oraz na 

www.facebook.com/MiejskaBibliotekaPublicznawSwieciu 

 

7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora. 

 

§4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

 I miejsce  -  karta podarunkowa FOTOJOKER o wartości 200 zł 

 II miejsce  -  karta podarunkowa FOTOJOKER o wartości 70 zł 

 III miejsce  -  nagroda rzeczowa 

oraz nagrody i wyróżnienia od Sponsorów. 

 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich  

równowartość pieniężną. 

 

3. Ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z epidemią 

koronawirusa o terminie i sposobie wręczenia Organizator poinformuje 

na administrowanych przez siebie stronach i profilach w mediach 

społecznościowych oraz poprzez korespondencję mailową skierowaną 

do Laureatów. 

 

§5. WYKORZYSTANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS 

 

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także 

do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych 

miejscach. 

 

2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac 

nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) 

na wydawanych przez siebie materiałach na stronie internetowej 

www.bibliotekaswiecie.pl i mediach społecznościowych, a także na ich 

wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, 

w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą 

techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do 

ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
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w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 

komputerowych, Internecie i Intranecie. 

 

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. §5.1 i §5.2, przysługują 

Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez 

autorów zdjęć stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. 

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu, dostępny w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej www.bibliotekaswiecie.pl, jest jedynym dokumentem 

określającym zasady Konkursu. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  
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