REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„SARNOWA TU CZYTAM”
Z OKAZJI 760 LECIA
I

PRZEPISY OGÓLNE
• Organizatorem konkursu jest Rawicka Biblioteka Publiczna z siedzibą: 63-900
Rawicz, ul. Targowa 1
• Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie,
wyłonienia Laureatów i uzyskania nagród.

II CELE KONKURSU:
• Promocja czytelnictwa
• Wykonanie zdjęcia, inspirowanego atrakcyjnym krajobrazem miasta,
jego ciekawą historią i interesującymi miejscami.
• Wzrost wiedzy na temat regionu i jego promocja wśród uczestników
konkursu.
• Zachęcenie do wybrania się w podróż po jego wyjątkowych zakątkach.
• Przedstawienie miasta w swojej własnej, fotograficznej odsłonie.
• Rozbudzenie aktywności twórczej młodych czytelników.
• Aktywizacja społeczności lokalnej.
III FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Tematem przewodnim prac mają być walory krajobrazowe naszego regionu
oraz interesujące miejsca w mieście Sarnowa a książka ma być ciekawym
dodatkiem.
Wizja uczestników konkursu może obejmować m. in.:
- ukazanie krajobrazu miejskiego, zabytkowych budynków,
- uwiecznienie na fotografii zapomnianych zakątków miasta Sarnowa i jego
okolic nie zapominając o książce
• Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli w trzech
kategoriach 10-13 lat, 14-17, 18 +
• Uczestnicy wykonują zdjęcia za pomocą aparatu lub smartfona.
• Zdjęcia w formacie A3 należy dostarczyć osobiście w kopercie z dopiskiem
Konkurs fotograficzny do Filia Rawicz, Rynek Sarnowski 1 (w godzinach
pracy biblioteki) oraz w Bibliotece Głównej ul. Targowa 1 w Rawiczu
• Prace prosimy przynieść razem z poprawnie wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym.
• Jeden autor może dostarczyć nie więcej niż 2 zdjęcia.
• Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną
w związku z udziałem w Konkursie fotograficznym „Sarnowa Tu Czytam”,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw
autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie
narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych.
• Dostarczenie do Organizatora prac konkursowych jest równoznaczne
z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne ich publikowanie na
stronie internetowej Rawickiej Biblioteki Publicznej i na jej oficjalnym profilu
na Facebooku oraz wykorzystanie na wystawach organizowanych przez RBP.
• Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursu.
• Organizator przewiduje cenne nagrody dla zwycięzców. Przyznane zostaną
1 miejsca w trzech kategoriach wiekowych
IV KRYTERIA OCENY PRAC:
• Jury będzie oceniać prace z podziałem na kategorie wiekowe.
• Przy ocenie będą brane pod uwagę kreatywność i indywidualne podejście do
tematu.
• Praca musi podejmować tematykę związaną z wartymi ukazania zakątkami
naszego miasta i jego okolic.
• Oceniane będą też ogólna estetyka prac i ich wykonanie
V TERMINY:
• Termin dostarczenia prac upływa 15.09.2022
• O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub
mailowo oraz za sprawą naszych mediów społecznościowych.
• Wręczenie nagród nastąpi 18.09.2022

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia prac
konkursowych w zbiorach biblioteki oraz prawo do ich publikowania i
reprodukowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia
zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. Zmianami).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe
przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania, a także usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rawicka
Biblioteka Publiczna przy ul. Targowej 1 w Rawiczu
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie
następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, e-mail, numer telefonu
kontaktowego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu
przez okres trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac
nagrodzonych.

DANE ORGANIZATORÓW:
Rawicka Biblioteka Publiczna
ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz
tel. 65 545 20 04
e-mail: biblioteka@rawicz.eu

KARTA ZGŁOSZENIOWA: (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Oświadczenie uczestnika konkursu
„SARNOWA TU CZYTAM”
Imię i nazwisko:
…...........................................................................................
Wiek uczestnika konkursu:
…...........................................................................................
E-mail:
…...........................................................................................
Telefon kontaktowy:
…...........................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „SARNOWA
TU CZYTAM” i wykonana przeze mnie fotografia jest mojego autorstwa.

……………………….................................................
(podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)

.....................................................................
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

