
Regulamin Gminnego Konkursu Fotograficznego  

„Wiosna wokół nas” 

organizowanego przez 

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Cybince 
 

CELE KONKURSU 

1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii. 

2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu. 

3. Utrwalenie ciekawych miejsc i walorów przyrodniczych Gminy Cybinka. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Cybinka, nie zajmujących się profesjonalnie 

fotografią. 

WARUNKI KONKURSU 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących oznaki wiosny na terenie 

Gminy Cybinka. 

2. Fotografie powinny być zapisane w formacie cyfrowym. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian i 

obróbki zdjęć. 

3. Zdjęcia można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: bibliotekacybinka@gmail.com 

(każde zdjęcie opisane: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, tytuł zdjęcia i miejsce wykonania i każde 

zdjęcie należy przesyłać w oddzielnych załącznikach. 

4. Każdy uczestnik może zaprezentować do 3 zdjęć. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w 

publikacjach i prezentowania na wystawach. 

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich 

danych osobowych. 

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i 

oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie były nigdzie 

wcześniej wykorzystywane. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych nieletnich 

uczestników na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz na wykorzystanie praw 

autorskich przez Organizatora w celach promocyjno – reklamowych, w tym przetwarzania na 

dowolnych nośnikach i publikowania. 

9. Prace po prezentacji przechodzą na własność Organizatora. 

10. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Jury konkursu dokona oceny prac pod względem artystycznym, tematycznym oraz czytelności zdjęć. 

2. Nagrodzone zostaną trzy prace konkursowe. Dopuszcza się dodatkowe wyróżnienie prac. 

3. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursu  

oraz  terminów:  rozpoczęcia  i  zakończenia  dodawania  zgłoszeń  konkursowych, publikacji 

wyników konkursu. 

5. Kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

TERMINY 

1. Prace konkursowe wraz z formularzami zgłoszeniowymi oraz oświadczeniami rodziców prosimy 

przysyłać do dnia 28.05.2021 r. na adres e-mail: bibliotekacybinka@gmail.com.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.06.2021 r. 
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