
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Książka na wakacjach” – towarzysz moich podróży 

 

1. Organizator 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku, ul. Ciechanowska 8D, 06-450 Glinojeck 

2. Cel i przedmiot konkursu 

o Zachęcenie Czytelników do spędzania wakacyjnego czasu z książką oraz kreatywnego 

podejścia do zagadnień związanych z fotografią. 

o Promowanie czytelnictwa poprzez wykonanie fotografii z książką lub samej książki, 

zabranej ze sobą na wakacje. 

o Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

o Propagowanie sztuki fotograficznej. 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla Czytelników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                     

w Glinojecku oraz jej filii w Ościsłowie i Woli Młockiej w wieku od 7 do 17 lat. 

4. Zasady konkursu  

o Uczestnicy przesyłają na pocztę internetową biblioteki zdjęcie wypożyczonej w MGBP 

Glinojeck i/lub na jej filiach książki. 

o Ideą konkursu jest przesłanie zdjęcia książki, znajdującej się w ciekawej aranżacji lub 

scenerii. 

o Zdjęcie może pokazywać zarówno czytelnika z książką, jak i samą książkę. 

o W konkursie mogą brać udział jedynie książki wypożyczone z biblioteki. 

o Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 zdjęcie. 

5. Miejsce i termin trwania konkursu 

o Konkurs trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. 

o Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 16 września 2022 r. 

o Zdjęcia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biblioteka@mgbpglinojeck.pl 

wpisując w tytule wiadomości: „Książka na wakacjach 2022”. Wraz ze zdjęciem 

należy przesłać lub dostarczyć wypełnione dokumenty, podpisane przez 

rodzica/opiekuna prawnego: formularz zgłoszeniowy oraz informację RODO 

(zeskanowane/sfotografowane lub oryginały złożyć w siedzibie biblioteki). 

 

 



6. Organizacja i przebieg konkursu 

o Zdjęcia powinny mieć dobrą rozdzielczość (min. 2048 × 1536) i być zapisane w 

formacie jpg lub png. 

o Zwycięzcy dostaną nagrody-niespodzianki. 

o Nagroda nie podlega wymianie na inną oraz na ekwiwalent pieniężny. 

o Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki i w mediach 

społecznościowych. 

o Nagroda zostanie przekazane laureatom osobiście po ogłoszeniu wyników konkursu i 

będzie do odbioru w bibliotece. 

o Nagrody należy odebrać w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników. Po tym czasie 

nagroda przepada. 

7. Jury 

o Organizator powoła Jury, które oceni wszystkie nadesłane prace na Konkurs i przyzna 

I, II i III nagrodę w kategoriach: 

- Dzieci 7-9 (I, II oraz III miejsce); 

- Dzieci i młodzież 10 – 13 lat (I, II oraz III miejsce); 

- Młodzież 14-17 lat (I, II oraz III miejsce). 

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 

o Ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu nastąpi  do dnia 16 września 2022 r.  na stronie 

internetowej Biblioteki www.mgbpglinojeck.pl oraz na portalu społecznościowym.  

o Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz o 

sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do dnia 23 września 2022 r. 

8. Postanowienia końcowe 

o Uczestnicy dostarczają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

konkursie oraz na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych i 

wizerunku na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

o Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw 

autorskich do nich, na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ust. z dn. 

04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. (Dz.U. z 1994 r., nr 24, 

poz. 83 z późn. zm.). 

o Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem.  

http://www.mgbpglinojeck.pl/


o Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

o Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu 

rozstrzygnięcia konkursu. 

o W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem lub dostarczenie 

nagrody okaże się nieskuteczne, nagroda przepada. 

o Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem 

telefonu 23 674 29 67 lub pisząc na adres mailowy: biblioteka@mgbpglinojeck.pl 

o Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 

mailto:biblioteka@mgbpglinojeck.pl

