
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„POKAŻMY SIĘ. JAROTY, PIECZEWO, NAGÓRKI W OBIEKTYWIE APARATU” 

 

§1 

Organizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu są Filia nr 5, Filia nr 6 oraz Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Olsztynie. 

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach 667 urodzin Olsztyna. 

§2 

Cele konkursu 

 

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców Olsztyna na piękno osiedli odległych od 

centrum miasta. 

2. Ponadto celem konkursu jest: 

zachęcanie do poznawania osiedli Jaroty, Pieczewo, Nagórki; 

ukazanie piękna osiedli Jaroty, Pieczewo, Nagórki; 

propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych/turystycznych wśród mieszkańców 

Olsztyna; 

propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie osiedli Jaroty, Pieczewo, Nagórki; 

ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc osiedli Jaroty, Pieczewo, Nagórki; 

wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno w sposób promujący walory 

przyrodnicze bądź urbanistyczne osiedli Jaroty, Pieczewo, Nagórki. 

 



§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do amatorów. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych 

oraz osoby pełnoletnie. 

 

§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 

2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących osiedla Jaroty, 

Pieczewo, Nagórki. 

4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać fotografie w formie elektronicznej e-mail. 

Fotografie w e-mailu należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano 

fotografię, imię i nazwisko autora, wiek autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 

5 Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie trzy fotografie. 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka (osoby poniżej 18 roku życia) zgadzają się na piśmie 

lub mailowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka 

oraz zwycięskich prac na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Olsztynie, na stronach internetowych filii 5, 6 oraz 13 i w mediach lokalnych. 

 

§5 

Zasady szczegółowe konkursu 

1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna. 

2. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się portretowy wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku. 



4. Dozwolone są zdjęcia osób stanowiących element fotografii zgodnie z art. 81. 2 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, z której wynika, że nie potrzebujemy zgody na wykorzystanie 

wizerunku, jeżeli sfotografowana osoba, stanowi tylko element całości, a usunięcie jej wizerunku 

nie wpłynie na przekaz zdjęcia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających 

kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

§ 6 

Termin i miejsce składania prac 

 

1. Prace można nadsyłać od 14.09.2020 r. najpóźniej do dnia 24.10.2020r.  

2. Prace opatrzone tytułem wiadomości „Pokażmy się – konkurs fotograficzny” należy przesłać na 

jeden z trzech adresów e-mailowych:  

filia5@mbp.olsztyn.pl    

filia6@mbp.olsztyn.pl  

filia13@mbp.olsztyn.pl  

3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

przeoczenie wiadomości. 

 

4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

 

§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Spośród nadesłanych fotografii jury wyłoni I, II oraz III miejsce. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30.10.2020 r. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane 

na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, 

a także na stronach internetowych filii 5, 6 oraz 13. 



5. Po odbiór nagród zwycięzców zaprosimy do wybranej filii 5, 6 lub 13, w zależności od wyboru 

dogodnej lokalizacji przez osoby nagrodzone. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i 

nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na wybrany adres mailowy: 

filia5@mbp.olsztyn.pl    

filia6@mbp.olsztyn.pl  

filia13@mbp.olsztyn.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie 

  

Niniejszym oświadczam, że  

zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego 

warunki; 

moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii; 

nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

w przypadku fotografii przedstawiającej portret uzyskaliśmy zgodę osoby, której 

wizerunek utrwalono, na wykorzystanie wizerunku w zakresie Konkursu oraz w 

innych celach promocyjno–reklamowych 

wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej 

córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby 

konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

  

  

  

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

Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

  

  

  

 


