
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

,,PRZYŁAPANI NA CZYTANIU” 
 

I ORGANIZATOR I UCZESTNICY  

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” jest  
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Strzeleckiego Ośrodka Kultury 
ul. Pl. Żeromskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie, 
tel. 77 424 05 19. 
 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego. 
 

3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje  
się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć. Za profesjonalistę uważa się osobę 
zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną, której 
przedmiotem jest wykonywanie fotografii. 

II PRACE KONKURSOWE  

1. Tematyka Pracy Konkursowej jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać  
w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go z tematyką książki  
i czytelnictwa.  
 

2. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. 

 
3. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną. 

 
4. Plik w formacie JPG o wymiarach min.1200 x 800 pikseli w plikach 

nieprzekraczających 1MB należy nadsyłać na adres 
d.szeliga@sok.strzelceopolskie.pl  w formie załączników do listu  
elektronicznego. 
 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie prac. 
 

6. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były prezentowane w poprzednich 
konkursach organizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich. 
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Prac 
Konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych 
względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji  
i rozpowszechniania. 
 

8.  Fotografie,  na których będą znajdować się  jakiekolwiek znaki, cyfry  
(np. daty) będą dyskwalifikowane. 
 

9. W treści maila / listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko, wiek, nazwa 
szkoły / zawód, adres autora, telefon kontaktowy, a osoby niepełnoletnie 
dodatkowo wysyłają zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział  

w konkursie. Formularz zgłoszeniowy w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu 
pt. Przyłapani na czytaniu” 
 

10. Prace należy nadsyłać do 15.05.2017 r.  

 
11. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury                           

są    ostateczne. 
 

12. O sprawach nieuregulowanych i nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 
nadsyłająca:  
 

1. Jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych 
 i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami 
osób trzecich.  
Uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej 
fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację.  
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. 
 

2. Przyjmuje warunki regulaminu konkursu. 
 

3. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu 
nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu  
i idei czytelnictwa.  
Nadsyłając prace na konkurs, autorzy wyrażają zgodę na: przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego "Przyłapani na 
czytaniu" w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, 
poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

III ROZWIĄZANIE KONKURSU  

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.05.2017 r. wyniki konkursu zostaną podane 
na stronach Strzeleckiego Ośrodka Kultury www.sok.strzelceopolskie.pl,  
https://www.facebook.com/MiGBP  

 
2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 
3. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane 3 najlepsze zdaniem jury fotografie. 

 

4. Decyzja jury jest ostateczna. 
 

5. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę  
w konkursie. 
 

* Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa. 

mailto:d.szeliga@sok.strzelceopolskie.pl
http://www.sok.strzelceopolskie.pl/
https://www.facebook.com/MiGBP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=728303670530450&set=a.371074386253382.97018.371072292920258&type=1&source=11


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu fotograficznego  

pt. Przyłapani na czytaniu” 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

konkurs fotograficzny pt. „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU” 

 

 

1. Imię i nazwisko....................................................................................... 
  

2.Wiek................................................................................................. ....... 

 

3.Nazwaszkoły/zawód………………………………………………………………… 

 

4. Adres zamieszkania................................................................................ 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

5.  Tel. ....................................................................................................... 

     e-mail .............................................................................................. ..... 

 

…………………………………………………………. 

Podpis uczestnika konkursu 
 

 

 

 

 

W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NIEZBĘDNY JEST PODPIS 
OPIEKUNA PRAWNEGO. 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko dziecka)  

w konkursie fotograficznym pt. „Przyłapani na czytaniu”  

 

 

…………………………………………… 

Podpis opiekuna prawnego 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu fotograficznego  

pt. Przyłapani na czytaniu” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

konkurs fotograficzny pt. „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU” 

 

 

1. Imię i nazwisko....................................................................................... 

  

2.Wiek................................................................................................. ....... 

 
3.Nazwaszkoły/zawód………………………………………………………………… 

 

4. Adres zamieszkania................................................................................ 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

5.  Tel. ....................................................................................................... 

     e-mail ................................................................................................... 

 
…………………………………………………………. 

Podpis uczestnika konkursu 

 

 

 
 

 

W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NIEZBĘDNY JEST PODPIS 

OPIEKUNA PRAWNEGO. 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko dziecka)  

w konkursie fotograficznym pt. „Przyłapani na czytaniu”  

 

 

…………………………………………… 
Podpis opiekuna prawnego 

 


