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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt.: „ROMANTYCZNY ZŁOTÓW” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pt.: „ROMANTYCZNY ZŁOTÓW”, 

zwanego dalej Konkursem. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, z siedzibą przy ul. 

Grochowskiego 17, 77-400 Złotów.  

 

3. Konkurs organizowany jest na terenie miasta Złotowa. 

 

§ 2 

Cel i tematyka konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

a) odkrywanie, promowanie i popularyzowanie walorów miasta, 

b) rozbudzanie kreatywności i aktywności, 

c) uwrażliwianie na otaczające piękno, 

d) wspieranie lokalnych talentów. 

 

2. Tematem Konkursu jest ukazanie szeroko rozumianego romantyzmu Złotowa (miejsc, sytuacji, ludzi) 

za pomocą fotografii. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, bez względu na wiek, za wyjątkiem 

osób, o których mowa w § 3 ust. 2. W imieniu osób niepełnoletnich działają ich przedstawiciele 

ustawowi lub opiekunowie prawni. 

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby powołane do składu Komisji Konkursu, a także pracownicy 

Organizatora. 
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3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

5. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto do dnia 12 sierpnia 2022 r. prześle drogą mailową na adres 

konkurs@biblioteka-zlotow.pl  lub dostarczy na nośniku danych do siedziby Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Złotowie maksymalnie 3 fotografie wraz z wypełnionym zgłoszeniem (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu). 

 

6. Prace konkursowe niezgodne z Regulaminem, dostarczone po terminie, dostarczone bez wypełnionego 

i podpisanego formularza zgłoszeniowego, nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

§ 4 

Zasady zgłaszania prac konkursowych 

1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe własnego autorstwa. 

 

2. Miejsce wykonania fotografii ograniczone jest do miasta Złotowa. 

 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć w formie zdjęć cyfrowych zapisanych w formacie JPG lub TIFF 

w rozmiarze nie mniejszym niż 1772×2480 pikseli oraz w rozdzielczości nie niższej niż 300 DPI. 

 

4. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na: redukcji koloru, rozjaśnianiu, 

kontrastowaniu. Wszelkie inne zmiany, w tym fotomontaż, są niedopuszczalne. Wyjątek stanowi retusz 

nieestetycznych elementów zdjęcia w tym plam, śmieci, wulgaryzmów, graffiti, obraźliwych tekstów, 

symboli, znaków, pod warunkiem zachowania oryginalnej kompozycji fotografii. Fotografie powinny 

być pozbawione jakichkolwiek znaków, cyfr, (np. daty). 

 

5. Każdą fotografię należy podpisać GODŁEM AUTORA składającym się z 6 liter i 2 cyfr (nie należy podawać 

kolejnych następujących po sobie liter, czy cyfr w celu uniknięcia zdublowania godła). 

 

6. Z Konkursu wyłącza się zdjęcia uprzednio wystawiane lub nagradzane w innych konkursach. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie spełniają wymagań technicznych 

Regulaminu i/lub sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw 

osób trzecich – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

 

§ 5 

Komisja konkursowa 

1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Komisja Konkursu. 

 

2. Zadaniem Komisji jest: 

 a) rzetelna, sumienna i obiektywna ocena nadesłanych prac, 

mailto:konkurs@biblioteka-zlotow.pl
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 b) wybór laureatów konkursu. 

3. Przy ocenie nadesłanych prac Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria oceny: 

 a) spełnienie założeń tematycznych Konkursu, 

 b) jakość walorów estetycznych i artystycznych, 

 c) oryginalność, pomysł i wrażenie artystyczne. 

4. Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych dopuszcza się zastosowanie 

dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę zgłoszonych do Konkursu prac. 

 

5. Członkowie Komisji dokonują oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych ich autorów. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Organizator przewiduje dla laureatów nagrody pieniężne w formie bonów: 

a) za zajęcie I miejsca - nagroda pieniężna w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), 

b) za zajęcie II miejsca - nagroda pieniężna w kwocie do 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), 

c) za zajęcie III miejsca - nagroda pieniężna w kwocie do 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), 

d) za zdobycie wyróżnienia – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). 

 

2. Jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda pieniężna. 

 

3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

 

§ 7 

Sposób wyłonienia laureatów 

1. Zgłoszone prace konkursowe kwalifikowane są pod względem formalnym. 

 

2. Komisja Konkursu dokonuje oceny zakwalifikowanych prac na podstawie kryteriów określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Obrady Komisji odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą niejawne. 

 

4. Decyzje Konkursu są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników.  

 

5. Komisja Konkursu może zrezygnować z przyznania którejkolwiek z nagród. 

 

6. Komisja Konkursu sporządza protokół, który następnie podpisuje. 

 

7. Przewodniczący Komisji przedstawia Organizatorowi propozycję przyznania nagród i wyróżnień, 

o których mowa w § 6 ust. 1. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 
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8. W przypadku niewyłonienia przez Komisję Konkursu laureatów I, II i/lub III miejsca, Organizator 

zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej liczby nagród lub odstąpienia od ich przyznania. 

 

9. W takim przypadku podział nagród pieniężnych może być inny niż określony w § 6 ust. 1. pkt. a) - c). 

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 września 2022r. 

 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.biblioteka-zlotow.pl, portalach 

społecznościowych MBP Złotów oraz zostaną przekazane mediom. 

 

12. O terminie uroczystości wręczania nagród zwycięzcy i wyróżnieni zostaną poinformowani mailowo lub 

telefonicznie. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza jednoznacznie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników przez Organizatora, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, 

wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych. 

 

2. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub 

poprawienia. 

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 

 

4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie, ul. Grochowskiego 17, reprezentowana przez Dyrektora – 

Karolinę Bartosz, email: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl, tel.: 67 263 2000. 

 

Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie jest: 

Alicja Mendyk, ul. Szpitalna 12, 77-400 Złotów, tel.: 500 329 056; email: am-iod@wp.pl . 

 

5. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 

Cypriana Norwida w Złotowie, znajdują się w klauzuli informacyjnej, dostępnej w siedzibie oraz 

na stronie internetowej biblioteki. 

 

§ 9 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia prac konkursowych oświadcza, że przysługują mu 

do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe. Autor oświadcza, że prace 

konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych 

i osobistych praw autorskich oraz że prawa autorskie do tej pracy nie są ograniczone lub obciążone 

prawami osób trzecich, żaden z elementów dzieła autorskiego będącego przedmiotem Konkursu nie 

został wykorzystany przy tworzeniu dzieł na zlecenie osób trzecich, zaś praca stworzona na potrzeby 

http://www.biblioteka-zlotow.pl/
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Konkursu nie stanowi w żaden sposób plagiatu, opracowania lub łudząco podobnej kreacji do kreacji 

przedstawianych przez osoby trzecie. 

 

2. Uczestnik jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na pracach, a także 

posiada zgodę tych osób na wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak 

i na wykorzystywanie tego wizerunku przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, 

w szczególności  publikacjach i publicznych prezentacjach oraz na stronach internetowych. 

 

3. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na pracach, nie będą 

dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć/prac, w tym w szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć/prac na stronie internetowej oraz w innych przypadkach 

publicznego udostępniania zdjęć/prac. 

 

4. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z prac konkursowych 

(w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach 

promocyjnych podejmowanych przez Organizatora oraz udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, 

bezterminowej i nieodwołalnej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw 

osobistych. 

 

5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z fotografii, w tym 

w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej oraz 

inne przypadki publicznego udostępniania prac konkursowych. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady Konkursu 

określone niniejszym Regulaminem. 

 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w przekazach medialnych 

na potrzeby przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Fotograficznego oraz w celach zgodnych 

z działalnością prowadzoną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotowie, na podstawie przepisu art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, nr 

90, poz. 631 z późn. zm.). 

 

3. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych fotografii, których własność 

przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także przerwania, 

zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. 
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6. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki 

prowadzenia Konkursu. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. 

Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

 

7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana 

Norwida, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów) oraz na stronie internetowej www.biblioteka-

zlotow.pl . 

 

8. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 67 263 2000 lub wysyłając 

zapytanie na adres biblioteka@biblioteka-zlotow.pl . 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

pt.: „Romantyczny Złotów” 

  

  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Formularz należy wypełnić czytelnie – ręcznie (drukowanymi literami) lub elektronicznie. 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres: 

konkurs@biblioteka-zlotow.pl 

 

Część I- informacje o pracy konkursowej 

Tytuł zdjęcia Miejsce wykonania Data wykonania 

   

   
 

   
 

 

Część II - informacje o autorze pracy konkursowej 

Imię i nazwisko  

Wiek  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

GODŁO  
(składające się z 6 liter i 2 cyfr) 

 

 

Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym formularzu są prawdziwe 

oraz, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

przeprowadzenia Konkursu.  

Udzielnie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

 

          ………………………………..                                                     ………………………………. 

                        Data                    Podpis 

mailto:konkurs@biblioteka-zlotow.pl

