
 

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i ich rodzin 

„Boża Wola i okolice w fotografii” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie.  

Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „Historia zapisana w kadrze 

dofinansowany ze środków Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość”  

Osoby odpowiedzialne: Bożena Stegienko, Sylwia Gonera. 

2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu 

zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały  

w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka.  

3. Temat konkursu brzmi „Boża Wola i okolice w fotografii”. 

       Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze 

miejsce, obiekt w miejscowości lub detal przedstawiający bogactwo natury 

(roślina, krajobraz, obiekt) Dokumentacja pracy to wypełniona przez uczestnika 

karta zgłoszenia (załącznik  nr 1) 

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicem lub inną osobą  

z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia). Wymagana jest zgoda i 

podpis rodziców albo opiekunów (załącznik nr 2) 

5. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, 

niezwykłego miejsca, obiektu lub przyrody. W części opisowej na karcie zgłoszenia 

powinna znaleźć się: szczegółowa lokalizacja miejsca (rejon gminy, nazwa wsi i/lub 

ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia, celem identyfikacji). 

6. Zdjęcia należy przesłać poczta internetowa na adres gbpbaranow@onet.eu wpisując 

w tytule wiadomości ,, Boża Wola i okolice w fotografii”  wraz ze zdjęciem należy 

 w treści maila zgodę na publikację zdjęcia.  

7. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać od dnia 01 czerwca  

do 31 sierpnia 2022 roku. 
8. Przesłane przez uczestników konkursu zdjęcia  i wyniki konkursu zostaną 

umieszczone na stronie www.biblioteka-baranow.pl i Facebooku biblioteki . 

9. Zdjęcia powinny mieć dobrą rozdzielczość i zapisane w formacie JPG lub PNG.  

10. Do oceny przesłanych prac Organizator powoła Jury, rozstrzygnięcie konkursu  

i ocena prac nastąpi do 09.09.2022 r. Po zakończeniu konkursu  w dniu 16 września 

odbędzie się wystawa prac konkursowych w Filii Bibliotecznej w Bożej Woli  

ul. Sadowa 6 i rozdanie nagród zwycięzcom.  

Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się 

w dwóch kategoriach: 

- dzieci do lat 14 

- osoby powyżej 15 roku życia. Uczestnicy niepełnoletni powinni dostarczyć 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. 

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw 

autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ust. z 

dn.04.02.1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.z 1994r. nr 

24,poz.83 z póżn.zm.). 

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich 

danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych zdjęć w publikacji związanych z konkursem oraz celach promocyjno-

reklamowych biblioteki i Fundacji CEMEX 

14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały 

wykonane osobiście. 

15. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy biblioteki ani ich rodziny. 

16. Wszelkie dodatkowe informacje  na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 

534330099 lub pisząc na adres gbpbaranow@onet.eu 
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17. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. We 

wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury  

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

 

 

 

 

 


