
Regulamin konkursu fotograficznego 

pt. „Zabierz książkę na wakacje” 

organizowanego przez 

 Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 

Nałkowskiej w Wołominie, mieszcząca się przy ulicy Wileńskiej 32, zwana 

dalej Biblioteką. 

2. Konkurs ma zasięg lokalny i dotyczy mieszkańców gminy Wołomin.  

3. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Dyrektora Biblioteki, w skład 

którego wejdzie Dyrektor oraz pracownicy Biblioteki. 

4. Nagrody ufundowane zostaną przez Bibliotekę. 

5. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i facebooku 

Biblioteki. Informacja o wynikach konkursu może zostać również przekazana 

– wraz z pracami – do lokalnej prasy oraz bibliotecznej prasy branżowej. 

  

    II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Wołomin. 

2. Każdy uczestnik konkursu może przysłać jedno zgłoszenie konkursowe 

w formie zdjęcia. 

3. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres 

promocja@biblioteka.wolomin.pl. 

4. Minimalna wielkość przesłanego zdjęcia to 1600x1200 pikseli. Zdjęcie 

powinno być zapisane w formacie jpg bądź tiff. 

5. Zdjęcie powinno przedstawiać książkę lub czytelnika z książką w czasie 

wakacji 2022; książka musi pochodzić z Biblioteki. Zdjęcia ukazujące treści 

niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne bądź niezgodne 

z prawem nie będą dopuszczone do konkursu. 

6. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko zgłaszającego, telefon 

kontaktowy (a w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców lub 

opiekunów prawnych) oraz krótki opis fotografii – w tym w szczególności 
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miejsce wykonania fotografii; zgłaszający ma również możliwość podania – 

dodatkowo – pseudonimu, który stanowiłby podpis pod jego pracą (zamiast 

imienia i nazwiska). 

7. Zgłoszenie do konkursu jest tożsame z wyrażeniem przez uczestnika zgody 

na przetwarzanie wymienionych wyżej danych osobowych w celu 

przeprowadzenia konkursu, a także publikacji zgłoszonej pracy wraz 

z podpisem lub pseudonimem autora. 

8. Zgłaszający pracę oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie 

do zgłaszanego zdjęcia, a także osoby na nim przedstawione wyraziły zgodę 

na wykorzystanie swojego wizerunku w celu zgłoszenia zdjęcia do konkursu 

oraz jego późniejszej publikacji, zgodnie z niniejszym regulaminem. 

9. Na zgłaszane prace czekamy do 31 sierpnia 2022 r. 

10. Autorzy zdjęć nagrodzonych zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie. 

11. Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody w siedzibie Biblioteki do końca 

listopada 2022 r. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Autorzy prac zachowują prawa autorskie do swoich dzieł, udzielając jedynie 

Bibliotece niewyłącznej nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęć, zgodnie 

z regulaminem konkursu. 

3. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest 

jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

4. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biblioteki, osobiście, 

mailowo, bądź pod numerem telefonu 22 776 29 53. 

 


