REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PN. „Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY” ORGANIZOWANEGO PRZEZ
MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W LUBINIE ZWANEGO DALEJ „KONKURSEM”

I. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie
II. Cel
1. Rozwijanie i kształtowanie zdolności artystycznych
2. Popularyzacja czytelnictwa w najbliższym środowisku
3. Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu
4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii
5. Promowanie zainteresowań z dziedziny kultury i sztuki
6. Promocja biblioteki jako miejsca propagującego lokalną twórczość artystyczną
III. Warunki konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego
2. Przez uczestnika Konkursu rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie.
3. Uczestnik Konkursu powinien wykonać zdjęcie tematycznie związane z tytułem konkursu
4. Format zdjęcia 20 cm x 15 cm lub większe
5. Zgłoszenie uczestnika do Konkursu wymaga dostarczenia osobistego / przesłania pracy konkursowej oraz
poprawnie wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 lub załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu
(regulamin i załączniki są dostępne na stronie internetowej Biblioteki: http://www.mbplubin.pl).
 Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia pełnoletniego uczestnika do Konkursu fotograficznego
pn. „Z książką mi do twarzy”
 Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia niepełnoletniego uczestnika do Konkursu fotograficznego
pn. „Z książką mi do twarzy”
 Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
6. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 17:00 w Filii nr 4
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie przy ul. Jastrzębiej 6. Zgłoszenia do Konkursu dostarczone
do siedziby Filii nr 4 Biblioteki po upływie wyżej wyznaczonego terminu nie będą uczestniczyć
w Konkursie. Organizator Konkursu zwróci prace zgłoszone po terminie osobie zgłaszającej na jej
wniosek, przy czym zastrzega się, że prace będą do osobistego odbioru w siedzibie Filii nr 4 Biblioteki.
7. Prace przesłane na Konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.
IV. Prawa autorskie
1. Z chwilą przesłania/dostarczenia do organizatora prac konkursowych przechodzą na
organizatora wszystkie autorskie prawa majątkowe do prac w zakresie jak niżej:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
V. Rozstrzygnięcie i nagrody:
1. Oceny prac fotograficznych dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach Konkursu dnia 04.10.2019.
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 08.10.2019 o godz. 13.00 w siedzibie Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lubinie przy ul. Jastrzębiej 6.
4. Finaliści Konkursu i osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe związane z fotografią oraz nagrody
książkowe ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubinie.
5. W trakcie rozdania nagród wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna z imprezy przez organizatora
Konkursu.
VI. Dodatkowe informacje udzielane są przez bibliotekarzy pracujących w Filii nr 4
Tel. 76 746-83-95

