
Regulamin konkursu fotograficznego  

dla młodzieży i osób dorosłych 

p.t. „Książka na wakacjach” 

 

Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej  

ul. 11 Listopada 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 
 

 

Czas trwania konkursu: 01.07.2018-31.08.2018 
 

Cele konkursu: 

- propagowanie twórczej postawy, 

- popularyzacja czytelnictwa poprzez kreatywne spędzanie wolnego czasu, 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, 

- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania, 

- poszerzenie wrażeń estetycznych podczas zwiedzania ciekawych miejsc, 

- chęć podzielenia się znajomością historii i kultury odwiedzanych miejsc. 
 

Zasady konkursu: 
 

1. W konkursie może wziąć udział młodzież (od 14 roku życia) oraz osoby dorosłe zajmujące się 

fotografią amatorsko. 

2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac 

fotograficznych, wykonanych metodą cyfrową. 

3. Najciekawsze zdjęcia zgłoszone do konkursu fotograficznego będą publikowane na Facebooku. 

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez głosowanie na profilu Facebooka Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz werdykt Jury powołanego przez Dyrektora MBP. 

5. W konkursie zostaną nagrodzeni autorzy trzech najlepszych zdjęć wybranych przez internautów oraz 

Jury. 

6. Wśród osób głosujących na profilu Facebooka MBP również zostaną rozlosowane nagrody. 

7. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane. 

8. Dopuszcza się:  

- konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, 

- korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 

9. Nie będą akceptowane prace:  

- z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej, 

- powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże), 

- które mają wielkość pliku większą niż 5 MB. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej. 

11. Prace konkursowe nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. 

12. Fotografię i Kartę Zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mailowy: 

wypozyczalnia@mbpostrowmaz.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki. 

13. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich 

do danego zdjęcia na Organizatora Konkursu. 

14. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie 

brały udziału w żadnym konkursie. 

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 roku, a wyniki będą podane na stronie 

internetowej Biblioteki oraz na profilu Facebooka MBP.  
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