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Gminny konkurs fotograficzny 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Krasocin 

pod hasłem „SELFIE Z KSIĄŻKĄ W BIBLIOTECE” 2018 

REGULAMIN 

1.      Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie. 

2.     CELE KONKURSU: 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 

- rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, 

- promowanie młodych talentów, 

- popularyzacja literatury wśród młodzieży. 

3.      ZASADY: 

3.1)  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Krasocin. 

 

3.2) Przedmiotem konkursu jest zdjęcie selfie z książką w siedzibie Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Krasocinie lub w jednej z filii/punktów bibliotecznych (Bukowa, Ludynia, 

Mieczyn, Oleszno). 

 

3.3) Konkurs trwa od 4 kwietnia do 7 maja 2018 r. 

 

3.4) Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę fotograficzną, wydrukowaną na papierze 

fotograficznym, w formacie od 13x18 cm do 30x40 cm lub przesłać na e-mail: 

animator_gbp@wp.pl w formie elektronicznej. 

 

3.5) Prace powinny być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą dane:  tytuł pracy, 

imię i nazwisko autora, miejscowość, (uczniowie ponadto: nazwa szkoły i klasa).  

Do prac należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia. 

 

3.6)  Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, należy 

  posiadać zgodę na publikację ich wizerunku. 

            

 

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

 

4.1)   Prace należy przesłać na e-mail animator_gbp@wp.pl lub dostarczyć do Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krasocinie, ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin lub jednej z jej 

filii/punktów bibliotecznych; do dnia 7 maja 2018 roku. 

 

4.2)   Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przewidywane jest 

na początek czerwca 2018 roku. O szczegółowym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

 

4.3)  Oceny prac dokona jury, biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność   

nadesłanych prac oraz ich powiązanie z tematem konkursu. 

 

4.4)  Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność    

 organizatora. 
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4.5) Najciekawsze prace będą nagrodzone oraz eksponowane na wystawie oraz na   

stronie internetowej/profilu Facebook  biblioteki. 

 

4.6)  Laureaci konkursu są zobowiązani do przesłania zwycięskich fotografii w formie 

elektronicznej (jpg) na adres e-mail: animator_gbp@wp.pl 

 

4.7)  Zgłaszając zdjęcia, autor oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa 

autorskie. 

 

4.8)  Dla zwycięzców (miejsca 1-3) przewidziane są atrakcyjne nagrody: kije do selfie oraz 

Powerbank. e-mail animator_gbp@wp.pl 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 

Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w 

konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

  

Z a p r a s z a m y! 
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