
Konkurs fotograficzny „Zdemaskuj się!”

I. Organizatorzy

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej

II. Cele konkursu i forma

1. Celem konkursu jest:

a) mobilizowanie do czytania, 

b) rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, 

c) pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata,

d) popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

e) aktywizowanie uczestników poprzez udział w konkursach, 

f) kształtowanie gustów czytelniczych, 

g) podniesienie poziomu czytelnictwa,

h) popularyzacja akcji #zostańwdomu.

2. Uczestnicy konkursu powinni wysłać zdjęcie/selfie ze swoją ulubioną książką lub książką,  którą
aktualnie czytają. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w ramach akcji  #zostańwdomu,
zdjęcie musi zostać wykonane z maseczką na twarzy.

III. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Lubycza Królewska, 
podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

- Kat. I – 6 – 12 lat

- Kat. II – 13 - 18

- Kat. III – osoby dorosłe

IV. Zasady uczestnictwa

1. Jedna osoba może zgłosić 1 zdjęcie.

2. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.

3.  Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  opublikowanie  swojego  imienia,  nazwiska  oraz  zdjęcia
konkursowego w mediach internetowych.



4. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.

5.  Zdjęcia  mogą  być  wykonane  dowolnym  urządzeniem  rejestrującym:  aparatem  fotograficznym,
telefonem komórkowym itp.

6.  W związku  z  sytuacją  zapoznanie  się  z  regulaminem i  jego  zaakceptowanie  jest  jednoznaczne
z  wyrażeniem  zgody  na  udział  dziecka/udział  osobisty  w  konkursie  oraz  wyrażeniem  zgody  na
publikację wizerunku. 

7. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPEG.

IV. Zgłoszenie do konkursu

1.  Zdjęcia  (pliki  JPEG)  należy  przesyłać  na  adres  gbp.lubycza@vp.pl,  aplikację  Messenger
organizatora w terminie do 15.05.2020 r. 

2.  Zgłaszając  zdjęcie,  należy  podać  następujące  informacje:  imię,  nazwisko,  adres  i  wiek  autora
zdjęcia.

3. Uczestnik,  zgłaszając się do Konkursu, oświadcza,  że jest  autorem dostarczonej pracy i  posiada
autorskie  prawa  majątkowe  do  pracy  fotograficznej  i  przenosi  je  na  Organizatora  w  zakresie
niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania

w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny.

UWAGA: fotografie przesłane bez informacji wymienionych w punkcie 2. oraz wykonane bez
maseczki nie będą rozpatrywane przez jury konkursu. 

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.  Nadesłane  prace  oceni  jury,  powołane  przez  Dyrektora  Biblioteki  Publicznej  w  Lubyczy
Królewskiej.

2.  Jury  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikacji  zdjęć  nierealizujących  tematu  Konkursu  lub
niespełniających  innych  zasad  Konkursu.  Z  udziału  w  Konkursie  mogą  zostać  wykluczone  prace
zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.).

3. W każdej kategorii wyłoniony jest jeden zwycięzca. 

4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe: kat. I – interaktywna mata do tańczenia, kat. II – Smartwatch,
kat. III – Fujifilm Instax Mini. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.05.2019 r., a jego laureaci zostaną zaproszeni na wręczenie
nagród w umówionym terminie.

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


