
 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Mój przyjaciel w obiektywie” 

 

1. Organizator: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, ul 1 – Maja 16 A,  tel; /44/ 631 77 38, 

e-mail: bibliorzasnia@op.pl 

2. Temat konkursu: 

Tematyka konkursu obejmuje zwierzęta domowe, towarzyszące człowiekowi. To nasi 

przyjaciele, istoty, którymi mamy obowiązek opiekować się i o nie dbać. 

3. Cele konkursu: 

Głównym celem konkursu jest edukacja humanitarna dzieci  i młodzieży, uwrażliwienie 

ich na los zwierząt, kształcenie odpowiedzialności i właściwego stosunku do zwierząt 

oraz uświadomienie mieszkańcom, iż zwierzęta są częścią naszego codziennego życia, 

należy je szanować i zapewnić odpowiednią opiekę. 

4. Adresaci konkursu: 

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież , czytelnicy  i sympatycy Biblioteki   z gminy 

Rząśnia w dwóch kategoriach wiekowych: 

 -7 – 11 lat 

-12 – 16 lat 

5. Warunki uczestnictwa: 

Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie dwie fotografie konkursowe, które 

dostarczają Organizatorowi  w wersji elektronicznej w formacje jpg, lub pocztą 

internetową. Należy podać dane autora. Imię i Nazwisko, wiek uczestnika, 

miejscowość oraz telefon do kontaktu z Organizatorem. 

 

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 

na rzecz Organizatora oraz wyrażenie zgody na publikację w Internecie. 
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Dane osobowe  uczestników będą wykorzystane wyłączne w celu wyłonieniu 

zwycięzców i przyznania nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej 

reprodukcji  prac na stronie internetowej. 

 

6. Termin nadsyłania zdjęć: 

Prace należy dostarczać  drogą elektroniczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rząśni bibliorzasnia@op.pl do 15 czerwca 2020 r.  wpisując w temacie Konkurs „Mój 

przyjaciel w obiektywie”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30  czerwca 2020 roku. 

 

7. Nagrody: 

Oceny zdjęć dokonają czytelnicy w plebiscycie umieszczonym na Facebooku  GBP 

w  Rząśni  w drodze głosowania. 

    Wśród czytelników, którzy oddadzą glosy na zgłoszone fotografie rozlosowane będą      
nagrody. 
 
Pracownicy Biblioteki zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych wyróżnień i 

nagród. 

Nagrodzone prace, nazwiska zwycięzców oraz termin wręczenia nagród będą 

opublikowane na stronie internetowej Biblioteki oraz Facebooka 

Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną dla fotografii, która otrzyma największą ilość 

głosów oraz 2 nagrody dodatkowe. 

 

8. Uwagi końcowe: 

Pytania dotyczące konkursu pod numerem telefonu 44 631 77 38 

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody 

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. 
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