
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pn. „Wakacje, książka i Ty” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem  konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, 

          ul. Mickiewicza 18, 17-210 Narew, tel. 856 816 870 

2. Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa oraz rozwijanie zainteresowań fotografią 

i literaturą. 

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie przedstawiające udział literatury w naszym życiu podczas wakacji. 

4. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Narew w różnych grupach wiekowych:  

             - do 10 lat 

             - 10-15 lat 

             - 15-25 lat 

             - powyżej 25 lat 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza rejestracyjnego ( załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Fotograficznego pn „Wakacje, książka i Ty”).  W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksimum 3 zdjęcia zapisane w formacje JPG, które należy opisać imieniem, 

nazwiskiem oraz podać wiek uczestnika. 

4. Fotografie muszą być pracami autorskimi. 

5. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej wraz ze skanem formularza rejestracyjnego, który 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu na adres: gbpn@wp.pl z dopiskiem „Wakacje, książka i Ty” lub 

dostarczyć osobiście na przenośnym nośniku pamięci do GBP w Narwi ewentualnie Filii bibliotecznej w 

Łosince lub Trześciance do 31 sierpnia 2021r. 

6.  Każdy uczestnik przesyłając zdjęcia udziela nieodpłatnej licencji do korzystania z nich do celów 

konkursowych. 

7.  Jury powołane przez Organizatora konkursu wyłoni laureatów w wymienionych wyżej  grupach wiekowych, 

którzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 września  2021r. 

9. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie www.biblioteka.narew.gmina.pl 

10. Efektem końcowym będzie wystawa  z nadesłanych prac fotograficznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Narwi (o terminie poinformujemy w mediach społecznościowych). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.biblioteka.narew.gmina.pl oraz w siedzibie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Narwi. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo 

dyskwalifikacji  fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

4. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna  w Narwi.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nadesłanych zdjęć na stronie 

internetowej: www.biblioteka.narew.gmina.pl  oraz Facebooku Biblioteki. 

mailto:gbpn@wp.pl
http://www.biblioteka.narew.gmina.pl/
http://www.biblioteka.narew.gmina.pl/
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pn. „Wakacje, książka i Ty” 
 
 
 

Imię 

Nazwisko 

Wiek 

Adres e-mail 

Numer telefonu 

 
 
 
 
 

Oświadczenie: 

 
1. Jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do  Konkursu fotograficznego: ”Wakacje, książka i Ty. 
Jednocześnie informuję, że osoby które znalazły się na zdjęciach wyrażają zgodę na publikację 
ich wizerunku w mediach społecznościowych 
2. Akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego „ Wakacje, książka i Ty”, z którym się 
zapoznałam/em. 
3. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do 
celów konkursowych. 
 4. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz danych osobowych w formie imienia, 
nazwiska i  przedziału wiekowego w przypadku gdy znajdę się na liście osób nagrodzonych  
zamieszczonej na stronie internetowej: www.biblioteka.narew.gmina.pl oraz Facebooku Biblioteki. 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………. 

DATA I PODPIS AUTORA ZDJĘCIA * 

 

 
……………………………………………………………………………. 

DATA I PODPIS RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA AUTORA ZDJĘCIA** 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
* Oświadczenie podpisuje pełnoletni uczestnik Konkursu – autor zdjęcia. 
** Oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Konkursu – autora zdjęcia. 



 


