REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Biblioteka w jednym ujęciu”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.1.Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Olsztynie.
1.2.Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa warmińskomazurskiego, będących zarejestrowanymi czytelnikami bibliotek publicznych.
1.3.Celem konkursu jest promowanie biblioteki, jako miejsca dla wszystkich, o różnorodnej
ofercie kulturalnej.
§ 2 Zadanie konkursowe
2.1.Zadanie konkursowe polega na indywidualnym wykonaniu fotografii, na której uczestnik
zaprezentuje specyficzny charakter biblioteki, której jest użytkownikiem. Autor pracy ma
możliwość poprzez fotografię wyrazić swój osobisty punkt widzenia na bibliotekę (na jej
lokalizację, przestrzeń, ofertę, zbiory, pracowników, atmosferę, rozwój, styl działania,
itp.).
2.2.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną fotografię.
Zgłoszona praca nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób,
które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
2.3.Pracę konkursową w wersji elektronicznej (w rozdzielczości nie mniejszej niż 1024/768
pikseli) zapisaną na nośniku CD należy nadesłać do 10 listopada 2015 r. pocztą
tradycyjną na adres: Pracownia Regionalna i Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Olsztynie, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn lub złożyć osobiście w
Pracowni Regionalnej i Informatorium (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 9.0019.00, w sobotę w godz. 9.00-14.00.
2.4.Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, a w
przypadku udziału osoby niepełnoletniej także wypełnione i podpisane oświadczenie
rodzica/opiekuna (do pobrania na stronie www.wbp.olsztyn.pl/w1ujeciu). UWAGA:
fotografie przesłane bez wypełnionej karty zgłoszeniowej nie będą rozpatrywane przez
komisję konkursową.
§ 3 Warunki uczestnictwa
3.1.Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która spełni
wymogi niniejszego regulaminu.
3.2.Prace dostarczone po 10 listopada 2015 r. nie będą brały udziału w konkursie. W
przypadku prac nadsyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
3.3.Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w związku z
udziałem w Konkursie fotograficznym „Biblioteka w jednym ujęciu” zgodnie z ustawą z
dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).
§ 4 Kryteria oceny
4.1.Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie powołanym przez
organizatora.
4.2.Ocenie będzie podlegać: indywidualne i osobiste ujęcie tematu, oryginalny i pomysłowy
sposób prezentacji, ogólny wyraz artystyczny fotografii. Na ocenę będzie miał wpływ
stopień zachowania autentyzmu i rozpoznawalności danej biblioteki.
4.3.Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
4.4.Laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

4.5.Organizator powiadomi uczestników drogą elektroniczną lub telefonicznie o wyniku
konkursu.
4.6.Oficjalne podsumowanie konkursu nastąpi 17 listopada 2015 r. w siedzibie WBP w
Olsztynie, podczas uroczystości jubileuszowej z okazji 70-lecia bibliotek publicznych na
Warmii i Mazurach.
§ 5 Postanowienia końcowe
5.1.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
5.2.Organizator nie zawraca kosztów podróży do/z Olsztyna oraz kosztów przygotowania
pracy konkursowej, a także kosztów dostarczenia pracy.
5.3.W przypadku pracy nagrodzonej organizator zastrzega sobie prawo do jej nieodpłatnej
publikacji na stronie Biblioteki oraz jej wystawy z zaznaczeniem imienia i nazwiska
autora.
5.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez uczestników konkursu.
5.5.Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5.6.Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.
5.7.W razie jakichkolwiek zmian terminu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagrody,
informacje zostaną podane na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
www.wbp.olsztyn.pl/w1ujeciu.

