REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„W 80. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego”
Patronat nad konkursem objął senator Michał Wojtczak.
I. Organizator
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego
ul. Legionów 28
86-300 Grudziądz
II. Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy fotografujący, za wyjątkiem pracowników
Organizatorów oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu
Konkursu, a także członków ich rodzin.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica, opiekuna
prawnego na udział w konkursie.
III. Warunki udziału w konkursie
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane fotografie pomnika Józefa Piłsudskiego
na Placu Niepodległości w Grudziądzu.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Format wywołanej fotografii: A4 (297 x 210 mm).
4. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć.
5. Każdą fotografię należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (imieniem i nazwiskiem
autora).
6. Zdjęcia należy dostarczyć w zaklejonej kopercie wraz z danymi: imię i nazwisko autora,
adres, wiek, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych
wymogów.
8. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
9. Autorzy wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych
przez Organizatora, do celów związanych z organizacją i promocją konkursu oraz
wystawy i publikacji.
10. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zrzeka się praw majątkowych do nadesłanych
fotografii i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację na stronie internetowej Biblioteki
Miejskiej oraz na profilu społecznościowym Facebook.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, a prawa autorskie
przekazane są na Organizatora, który może wykorzystywać nieodpłatnie nadesłane
fotografie do celów promocyjnych miasta Grudziądza.
IV. Terminy
Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą pocztową
(decyduje data wpływu) lub osobiście do dnia 30 kwietnia 2015 r. na adres:
Filia Biblioteczna Nr 7
ul. Chopina 33
86-300 Grudziądz
z dopiskiem Konkurs fotograficzny

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz
za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę.
V. Ogłoszenie wyników
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w dniu 12 maja
2015 r. o godz. 17.00 w Filii Bibliotecznej Nr 7, ul. Chopina 33 w Grudziądzu.
VI. Nagrody
1. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc. Przewidziane są
atrakcyjne nagrody książkowe.
2. Zdjęcie laureata I miejsca zostanie wydrukowane w formie kartki pocztowej.
Informacje o konkursie można uzyskać:
Filia Biblioteczna Nr 7, ul. Chopina 33, 86-300 Grudziądz
tel. 56 46 573 87
e-mail: bibl.f7@grudziadz.pl

