Regulamin Konkursu Fotograficznego "Moje miasto w obiektywie – cztery pory roku"
1. Organizatorami konkursu są:


Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie,



Foto Centrum Cyfrowe Wacnik Henryk.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Przedmiotem kompletu (4 zdjęć) musi być jeden obiekt z Lubaczowa
sfotografowany w każdej z czterech pór roku. Może to być również krajobraz,
zabytek, urokliwe miejsce z naszego miasta.
Zdjęcia, które nie będą w sposób bezpośredni dotyczyły naszego miasta (np.
przedstawiające fragment przyrody nie będący charakterystyczny dla Lubaczowa)
będą dyskwalifikowane.
4. Każdy z autorów może nadesłać 1 komplet fotografii. Każda praca (komplet 4
fotografii) może posiadać tylko jednego autora.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Prace nagrane na płycie CD, wykonane zgodnie z wymogami organizatorów, należy
przekazać osobiście lub przesłać (nie ma możliwości dostarczania prac drogą
elektroniczną) do dnia 17 października 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego)
na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie
37-600 Lubaczów
ul. Kościuszki 18
z dopiskiem „Moje miasto w obiektywie – cztery pory roku”
7. Format fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm.
8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
9. Prace muszą być odpowiednio podpisane. Należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko,
adres autora, telefon kontaktowy, adres e-mail, krótki komentarz do zdjęć, nazwę
fotografowanego obiektu (miejsca), miejsce i czas dokonania zdjęć, oświadczenie o
posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
10. Przesłane pliki nie będą zwracane.

11. Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mbp.lubaczow.pl.
12. Ocena zdjęć dokonana zostanie drogą internetową poprzez głosowanie.
13. Zakończenie głosowania nastąpi 17.11.2014 r.
14. Wszyscy laureaci zostaną telefonicznie powiadomieni o wynikach głosowania.
Informacja na temat wyniku konkursu zostanie zamieszczona także na

stronie

internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie
z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich
brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną
opublikowane w materiałach bibliotecznych oraz na stronie internetowej biblioteki.
Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w
celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
16. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.
17. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów
konkursu nadesłanych przez niego zdjęć oraz ich wykorzystywanie w celach
marketingowych organizatorów. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem
prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji:
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w
Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w
ramach działań Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz firmy Foto Centrum Cyfrowe
Wacnik Henryk.
18. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną – aparat fotograficzny oraz
drugorzędne nagrody rzeczowe.
Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
19. Nagrody przekazane zostaną laureatom podczas uroczystego podsumowania
konkursu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Informacja o uroczystym rozdaniu
nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej MBP w Lubaczowie.

20. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie
zostaną uwzględnione.
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
Informacje o konkursie można uzyskać:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie
ul. Tadeusza Kościuszki 18
37-600 Lubaczów
Tel. 16 632 93 50 w. 25 (Czytelnia dla Dorosłych).
Kontakt: Małgorzata Hojdak, Andrzej Głaz
e-mail: czytelnia@mbp.lubaczow.pl / informatyk@mbp.lubaczow.pl
strona www: http://www.mbp.lubaczow.pl

