
Regulamin konkursu fotograficznego  

pt. „Wakacje z książką”  

organizowanego przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Łabowej 

 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna  Łabowej 

2. Konkurs ma na celu zachęcenie czytelników biblioteki do spędzania  

wakacyjnego czasu z książką oraz kreatywnego podejścia do zagadnień związanych 

z fotografią. 

3. Konkurs ma zasięg lokalny i dotyczy czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Łabowej oraz Filii w Nowej Wsi. 

4. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych. 

5. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Kierownika GBP w Łabowej 

6. Nagrody niespodzianki, ufundowane zostaną przez bibliotekę.  

Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze, kreatywne fotografie. 

7. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i Facebook-u 

Gminnej Biblioteki Publicznej w  Łabowej. Prezentacja zdjęć biorących udział 

  



w konkursie odbędzie się również w formie wystawy, dostępnej dla czytelników do 

końca września.  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie  

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy biblioteki. 

2. Kryterium udziału w konkursie nie stanowi wiek, miejsce zameldowania,  

wykonywany zawód. 

3. Każdy czytelnik może przesłać  jedno zgłoszenie konkursowe, w formie zdjęcia. 

4. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres: gbplabowa@poczta.onet.pl 

5. Minimalna wielkość zdjęcia to 1600x1200 pikseli. Zdjęcie powinno być  

zapisane w formacie jpg bądź tiff. 

6. Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka, czytelnik z książką, w dowolnym  

miejscu spędzania wakacji. Tylko takie zdjęcia będą brane pod uwagę w trakcie 

wyłaniania zwycięzców. Zdjęcia ukazujące treści niewłaściwe, odbierane 

powszechnie za nieobyczajne bądź niezgodne z prawem nie będą dopuszczone do 

konkursu.  

7. Każde zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko zgłaszającego, telefon  

kontaktowy (w przypadku osób nieletnich podpisane przez rodzica lub opiekuna 

prawnego Oświadczenie (załącznik nr.1), wiek osoby wykonującej zdjęcie, krótki 

opis fotografii. Dokumenty można przesłać e-mailowo, na adres: 

gbplabowa@poczta.onet.pl  lub dostarczyć osobiście do GBP w Łabowej lub Filii 

w Nowej Wsi. 

8. Na prace czekamy do 31 sierpnia do północy. 

9. Autorzy zdjęć, wybranych do zamieszczenia na wystawie, zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

10. Zwycięzcy mogą odbierać nagrody w siedzibie GBP w Łabowej do końca  

listopada br.  

 

 

mailto:gbplabowa@poczta.onet.pl


Postanowienia końcowe  

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Prace nie będą odsyłane do czytelników. 

3. Autorzy prac zachowują prawa autorskie. 

 4. GBP w Łabowej zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania  

zgłoszonych fotografii w celu promocji konkursu, organizowanego przez 

bibliotekę. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z podstawą 

prawną, którą stanowią: 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

• Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83).  

• Kodeks Cywilny (art. 23 i 24). 

6. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki, osobiście,  

mailowo bądź pod numerem telefonu 18 471 12 30.  


