
KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYŁAPANI  NA CZYTANIU”  

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  „Przyłapani na czytaniu” 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach. 

 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 

i artystycznych oraz rozpowszechnianie fotografowania jako sposobu na spędzanie wolnego czasu. 

 

III. Zasady i tryb prowadzenia konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców naszego regionu: dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych.            

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach 

jednego zdjęcia, zawierającego elementy pozwalające na powiązanie go z tematyka książki i czytania. 

3. Format zdjęcia: plik jpg. 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie, które nigdy wcześniej nie było nagradzane 

w innych konkursach. 

4. Fotografie i podpisane zgody /Załącznik nr 1/ należy przesyłać w postaci cyfrowej drogą elektroniczną na 

adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach: gostyn@gbp.wyry.pl, w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 

2020r. z dopiskiem „Przyłapani na czytaniu”. 

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, /Załącznik nr 2/ zawierającą następujące dane: imię i 

nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, (w przypadku nieletnich autorów prac 

także numer telefonu rodziców/opiekunów, adres e-mail rodziców/opiekunów). 

6. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową w 

terminie 1-4 września 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu ukażą się także na 

stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach http://gbp.wyry.pl/ 

7. Fundatorem nagród rzeczowych i książkowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach i sponsorzy. 

8. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wernisażem prac (do obejrzenia na stronie internetowej Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wyrach) nastąpi dnia 7 września 2020 r. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach 

promocyjnych. 

10. Rodzice/opiekunowie nieletnich autorów prac konkursowych zgłaszając udział w konkursie, wyrażają 

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, oraz zdjęć z finału. 

11. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 

12. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą 

do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach i festiwalach organizowanych przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Wyrach. 

13. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Zgłoszenie się do konkursu, traktowane będzie jako uznanie i zaakceptowanie warunków niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez  Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Wyrach w związku z udziałem w Konkursie Fotograficznym „ Przyłapani na czytaniu” zgodnie  z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).  

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów pod nr tel.: 505 439 272 oraz 

505 439 257 

http://gbp.wyry.pl/

