
Regulamin konkursu fotograficznego „Zabierz książkę z MGBP na urlop” 

 

Pokaż, gdzie zabrałeś ze sobą książkę z biblioteki z Pilawy lub jej filii na wakacje! Fotografia          
z najdalej położonego miejsca od Pilawy, ukazująca w sposób najbardziej kreatywny naszą 
książkę na urlopie - zwycięża! 

 

I. Organizatorem konkursu fotograficznego „Zabierz książkę z MGBP na urlop” jest          
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilawie. 
 

II.  Cele konkursu: 
• Popularyzacja i promocja czytelnictwa, wzbudzenie zainteresowania zbiorami 

bibliotecznymi. 
• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym. 
• Propagowanie sztuki fotograficznej. 

 
III.  Tematyka konkursu: 

Tematem konkursu jest wykonanie fotografii książki z Miejsko-Biblioteki Publicznej w Pilawie 
lub jej filii na tle odwiedzanego miejsca. Fotografia powinna zawierać widoczny znak naszej 
biblioteki (pieczątka, kod z nazwą biblioteki) oraz widoczny charakterystyczny element 
architektury, krajobrazu, znak z nazwą miejscowości itp. pozwalający na weryfikację 
odwiedzonego miejsca.   

IV.  Warunki uczestnictwa 

• Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pilawa 
• Każdy z uczestników może zgłosić jedną fotografię 
• Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba 

nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych zdjęć; prawa osób portretowanych 
zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich 
publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu.  

• Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią, 
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 2 niniejszego 
Regulaminu).  

• Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu 
nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów informacyjnych związanych 
z Konkursem oraz promocji Biblioteki,  

V.  Miejsce i termin składania prac 

• Wydrukowana fotografia powinna mieć format 21cm x 29,7cm (A4) 



• Praca powinna być podpisana, należy w niej umieścić: imię i nazwisko autora, wiek, 
numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 1) 

• Zdjęcia należy dostarczyć do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie lub jej 
filii w Gocławiu, Puznówce i Trąbkach w terminie do 01.10.2018r. 

• Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora. 
• Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 
• Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie 

wręczenia nagród rzeczowych. 
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 października 2017 roku na stronie 

internetowej mgokpilawa.pl oraz na facebookowym fanpejdżu biblioteki, 
• Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.  

  



               …….…………………  ………………... 
                    miejscowość data 
……………………..…………..      
imię i nazwisko        
 
……………………..…………..  
 
…………………..……………..  
adres 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i 

przeprowadzenia konkursu „Książka z MGBP w Pilawie na wakacjach” oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Pilawie ul. Przedszkolaków 2 08-440 Pilawa. Posiadam wiedzę, że podanie 

danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

 

 

 …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 

 



Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby niepełnoletniej w konkursie 
fotograficznym organizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilawie 
„Zabierz książkę z MGBP na urlop” 

 

 
Ja, niżej podpisany/a 

 
................................................................................................................................................... 

(imię nazwisko, stopień pokrewieństwa) 
 

wyrażam zgodę na udział 
 
 

.......................................................................................................... 
(imię i nazwisko, stopień wiek) 

 
w konkursie fotograficznym „Zabierz książkę z MGBP na urlop” 

organizowanym Przez MGBP w Pilawie 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego 
postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie. 
 
 

 
 
 

............................................................................................................ 
(data, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 

 


