
Regulamin konkursu fotograficznego 

„(Do)Wolność czytania w bibliotece” 
 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (zwana dalej 

Biblioteką). 

2. Zdjęcia należy nadsyłać do 20 maja 2018 r. 

3. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany w ciągu tygodnia od daty jego zakoń-

czenia. 

4. Wyniki Konkursu oraz miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie interne-

towej Biblioteki (www.bibliotekalegionowo.pl) oraz na fanpejdżu Biblioteki na portalu spo-

łecznościowym Facebook. 

 

II Uczestnicy 

1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, niekoniecznie zarejestrowana  

w Bibliotece. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu. 

3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie (przy ocenie pod uwagę będzie bra-

ne pierwsze przesłane zdjęcie).  

 

III Zasady Konkursu 

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia w wybranym kąciku w Strefie Wolnego 

Czytania znajdującej się na terenie biblioteki w Poczytalni. 

2. Zdjęcie powinno przedstawiać osobę z książką, wybrany kącik powinien być jak najbar-

dziej widoczny. 

3. Przedstawienie osoby czytającej w wybranym kąciku ma być kreatywne i oryginalne. 

4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkur-

sach. 

 

IV Nadsyłanie prac 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres wypozyczalnia@bibliotekalegionowo.pl lub 

dodać zdjęcie na tablicy na profilu Biblioteki na Facebooku lub dodać zdjęcie o statusie pu-

blicznym na swojej tablicy oznaczając miejsce Biblioteka Legionowo. 

2. Przy zdjęciach należy podać swoje imię i nazwisko. 

 

V Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 

2. W skład jury wejdzie trzech pracowników Biblioteki. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu 

lub niespełniających jego zasad. 

4. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

 

VI Nagrody 

1. Organizatorzy uhonorują nagrodami zdobywców I, II i III miejsca: 

– I miejsce – bon podarunkowy do księgarni sieci Empik o wartości 200 zł, 

– II miejsce – bon podarunkowy do księgarni sieci Empik o wartości 100 zł, 

– III miejsce – bon podarunkowy do księgarni sieci Empik o wartości 50 zł 

oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień. 
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2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą elektroniczną: poprzez wiadomość 

na portalu społecznościowym Facebook lub email (w zależności od sposobu nadesłania pracy 

konkursowej). 

3. Nagroda nieodebrana w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu przepada i przecho-

dzi do puli kolejnych konkursów. 

 

VII Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania pracy na Konkurs oświadcza, że: 

– akceptuje niniejszy Regulamin, 

– jest autorem zdjęcia oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na 

uczestnictwo w Konkursie oraz jej publikacje, 

– odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane 

do organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie jego uczestnik. 

2. Autor pracy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby kon-

kursu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedno-

lity: Dz. U. 2016 r. poz. 922. 

3. Na wykorzystanie pracy autor udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej. 

4. Autor pracy udziela organizatorowi upoważnienia do korzystania z utworu na wymienio-

nych w niniejszym regulaminie polach eksploatacji, a w szczególności: 

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

– w zakresie wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

– w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 ustawy – pu-

bliczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje dyrektor Biblioteki. 

7. Więcej informacji w Bibliotece: ul. Kościuszki 8A, 05-120 Legionowo, pod numerem tele-

fonu: 22 732 00 36 lub drogą mejlową: akolnierzak@bibliotekalegionowo.pl 
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