Regulamin konkursu
Regulamin konkursu fotograficznego „Jesień z książką”
1.Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Jesień z książką” zwanego dalej „Konkursem” jest
Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pyskowicach, zwane
dalej -„Organizatorem”.
2.Regulamin konkursu fotograficznego „Jesień z książką” zwany dalej - „Regulamin” określa
warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na prace fotograficzne.
3.W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej https://www.bibliotekapyskowice.pl oraz https://www.sp5pyskowice.pl
4.Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane przez uczniów Szkół Podstawowych

2, 3, 4, 5, 6 w Pyskowicach.
5. Fotografie należy przesłać na adres email filia@bibliotekapyskowice.pl

6.Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.
7.W temacie email należy wpisać hasło konkursu tj. „Jesień z książką” oraz imię i nazwisko autora
pracy, wiek oraz klasę i numer szkoły do której uczęszcza.
8.Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego
(Załącznik nr 1).
9.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia.
10.Konkurs trwa od 6 października 2021r. do 29 października 2021r.– termin nadsyłania prac.
11.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 listopada 2021r.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających

wymienionych wyżej wymogów.
13.Zwycięskie prace konkursowe, zostaną umieszczone na stronach internetowych
Organizatora.
14.Fotografie te zostaną też wyeksponowane w siedzibie Organizatora.
15.Przystępując do Konkursu opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie
jego Pracy Konkursowej przez Organizatora.

16.Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie
wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
17.Uczestnik bądź Opiekun prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza
tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

18.Wszystkie
zdęcia
nadesłane
do
Konkursu
podlegają
ocenie
Jury.
19.Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników
Konkursu.

