Regulamin konkursu
z okazji 380-lecia lokacji
„Swarzędz: ludzie, miejsca, chwile”
1. Organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
2. Przedmiotem konkursu są: fotografie wykonane na terenie Swarzędza
dokumentujące jego życie codzienne i niecodzienne, np. ludzi, miejsca,
wydarzenia, przyrodę.
3. Uczestnicy: osoby powyżej 12 roku życia.
 Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć zgodę rodzica lub
opiekuna na udział w konkursie
4. Termin składania prac: 17 września 2018 r.
5. Ilość nadsyłanych prac: maksymalnie 6 (zestawy mogą zawierać do 3
zdjęć, zestaw liczony jako 1)
6. Prace można dostarczyć:
 drogą mailową na adres biuro@biblioteka.swarzedz.pl
 do siedziby biblioteki na os. Czwartaków 1 na płycie bądź w innej
formie elektronicznej umożliwiającej skopiowanie fotografii
 fotografie nie mogą zawierać informacji o autorze (podpisy, znaki
wodne)
 nagrodzone prace zostaną wydrukowane przez organizatora w
celu zaprezentowania ich na wystawie
7. Termin ogłoszenia wyników: 28 września 2018 r. na stronie internetowej
organizatora. Z laureatami konkursu skontaktujemy się także
telefonicznie bądź mailowo.
8. Komisja Konkursowa: w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i
przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów, powołana zostanie
Komisja Konkursowa (zwana dalej Jury)
9. Nagrody: przewidziane są nagrody książkowe oraz wystawa
nagrodzonych prac w galerii „Wielokropek”
10.Zgłaszając zdjęcie do konkursu uczestnik
 Oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób
trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z
obowiązującym prawem (zdjęcia zgłaszane do udziału w konkursie

nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami
współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych,
obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub
religijną)
 Wyraża zgodę na podanie na stronie internetowej swoich danych
osobowych; tj. swojego imienia i nazwiska oraz nazwy
miejscowości, z której pochodzi, a także publikację wizerunku
 Udziela organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na
korzystanie ze zdjęcia w celach promocyjnych w zakresie
niezbędnym do jego zaprezentowania na wystawie
 Zezwala organizatorowi na przechowywanie zdjęcia w celach
archiwalnych

