Regulamin konkursu fotograficznego
Uchwyć na zdjęciu początki wiosny – ZATRZYMANE W
KADRZE

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach,
mieszcząca się przy ulicy Wolności 16.
2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zwane dalej "Uczestnikami".
3.Konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem: strony internetowej Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Korszach, oficjalnego profilu biblioteki na portalu
społecznościowym Facebook oraz na plakatach znajdujących sie na tablicach ogłoszeń.
4. Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na łonie
przyrody.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 marca 2014 r. i trwa do 18 kwietnia 2014 r. włącznie.
6.Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym
konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
- Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu
do niej całość praw autorskich,
- Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach
internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora.
8. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu
powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
9.Fotografię w formie elektronicznej wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego, należy przesłać w załączniku
na adres email: konkursmgbpkorsze@gmail.com w formacie JPG, a wielkość
przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB
10. Prace muszą nawiązywać w jakikolwiek sposób do tematu konkursu "Uchwyć
początek wiosny – ZATRZYMANE W KADRZE".
11. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy) fotografie. Mogą to być tylko
własne prace uczestnika, które dotąd nie zostały nagrodzone w innym konkursie, a także
nie były wcześniej publikowane na łamach prasy drukowanej i internetowej.
12. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie
zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady
decyduje ocena Organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków
Konkursu.
OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE
1. Jury powołane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
składu jury w trakcie trwania Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości(tj. www.mgbpkorsze.pl,
oraz profil Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook). w dniu: 25 kwietnia 2014 r.
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.mgbpkorsze.pl/konkursfoto
2..Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych
Organizatora.
4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

