
„POKAŻ JAK CZYTASZ”

Regulamin konkursu fotograficznego

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice
z  siedzibą  przy  ulicy  Paderewskiego  3  w  Wilamowicach,  zwana  dalej
Organizatorem.

2. Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców Gminy Wilamowice do
spędzania  wakacyjnego czasu z  książką oraz kreatywnego podejścia  do
zagadnień związanych z fotografią

3.  Nadesłane  prace  oceni  jury,  powołane  przez  Dyrektora  GBP
Wilamowice,  w  skład  którego  wejdzie  Dyrekcja  oraz  pracownicy
biblioteki.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  wszystkich  mieszkańców  Gminy
Wilamowice.

2.  Tematykę  zdjęcia  powinna  stanowić  książka/czytelnik  z  książką,  
w dowolnym miejscu spędzania wakacji.

3. Każdy czytelnik może przysłać jedno zgłoszenie konkursowe, w formie
zdjęcia. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg.

4.  Prace  konkursowe  należy  zgłaszać  mailowo,  na  adres
biuro@bibliotekawilamowice.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika
oraz  telefonu  kontaktowego.  W  tytule  wiadomości  należy  wpisać:
KONKURS

mailto:biuro@bibliotekawilamowice.pl


6.  Organizator  przewiduje  nagrody  rzeczowe  za  zajęcie  I,  II  oraz  III
miejsca, oraz dyplomy i nagrody pocieszenia.

7. Na zdjęcia czekamy do 31 sierpnia (zdjęcia wysłane po 31 sierpnia nie
będą brały udziału w konkursie).

8.  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  15.09.2020  r.,  a  jego  laureaci
zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na wręczenie nagród.

6.  Nazwiska  laureatów  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  
i profilu facebookowym biblioteki.

Postanowienia końcowe:

1. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest
jednoznaczne:

- z uznaniem niniejszego regulaminu

- wyrażeniem zgody na opublikowanie zdjęcia na stronie biblioteki oraz
facebooku

- wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku laureatów konkursu

2.  Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.
L 11  z  4.5.2016);  Ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych
osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.). 

3. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu udzielane są drogą mailową
bądź pod numerem telefonu: 33 8457 193.


