REGULAMIN
Konkursu fotograficznego
„MOJE WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach –
Zdroju.
2. Temat konkursu brzmi „MOJE WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”. Jego celem jest:
popularyzacja czytelnictwa, udowodnienie, że czytanie jest świetną rozrywką, pobudzenie
zainteresowania fotografią a także doskonalenie umiejętności patrzenia na świat przez
obiektyw aparatu.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących od 10. do 16. roku życia.
4. Każdy z autorów może nadesłać jedno zdjęcie.
5. Technika wykonania prac jest dowolna. Fotografie, na których będą się znajdować
jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną zdyskwalifikowane.
6. Zdjęcia należy nadsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
gbpgoczalkowice@op.pl w formie pliku cyfrowego podpisanego imieniem i nazwiskiem
autora, zapisanego w formacie JPG, w rozdzielczości 300 DPI – wielkość pliku nie
większa niż 10 Mb. Tytuł e-maila powinien być zapisany w następującej formie: Konkurs,
imię i nazwisko autora.
7. W treści listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko autora, datę urodzenia,
tytuł pracy, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy.
8. Dostarczenie zdjęcia na konkurs jest jednocześnie oświadczeniem o posiadaniu praw
autorskich do zdjęcia oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu. Uczestnik oświadcza również, że zgadza się na przeniesienie praw
autorskich do zdjęcia na organizatora konkursu oraz publikacji wizerunku na potrzeby
organizatora.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych
konkursu.
10. Prace należy wysyłać na adres e-mail:
2016 r.

gbpgoczalkowice@op.pl

w terminie do 26 sierpnia

11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury e-mailowo i telefonicznie.
Oficjalna
lista
zostanie
opublikowana
29.08.2016
na
stronie
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl
13. Otwarcie wystawy, uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się
31.08.2016r o godz. 13.00.
14. Udział w konkursie jest bezpłatny.
15. Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej lub pod
nr. tel 32 210 77 39.

