
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PORTRET JÓZEFOSŁAWIA I JULIANOWA” 
 
 
I. Przepisy ogólne 

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Spacerkiem po Józefosławiu i Julianowie” przez grupę 
nieformalną „Owl Stories” we współpracy z głównym partnerem Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno 
– Filia w Józefosławiu, ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław zwanymi dalej Organizatorami konkursu. 

2. Prace na konkurs będą przyjmowane w okresie 17.07-30.09.2017. Można również zgłaszać zdjęcia archiwalne.  
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.  
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, którego tematem przewodnim będzie portret Józefosławia lub 

Julianowa. Pod pojęciem portretu można rozumieć zdjęcia przedstawiające architekturę, kulturę, ludzi, dzieci, 
przyrodę, zwierzęta, ciekawe miejsca i wydarzenia, sposoby spędzania wolnego czasu, itp. w obu 
miejscowościach.  

5. Celem konkursu jest zaktywizowanie mieszkańców i współpraca w celu pozyskania zdjęć do wystawy  
i lokalnego archiwum, pobudzanie twórczej aktywności lokalnej społeczności, promocja tworzenia  
i gromadzenia materiałów do archiwum społecznego.  

II. Przepisy dotyczące prac 
1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.biblioteka-piaseczno.pl (plik pdf), który należy wypełnić odręcznie i wysłać pocztą tradycyjną, bądź 
zeskanować i odesłać mailowo lub dostarczyć osobiście do biblioteki.  

2. Wypełnione zgłoszenie wraz z oświadczeniami są niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  
3. Prace w formacie JPG należy dostarczyć:  

a. osobiście do Biblioteki w Józefosławiu, ul. Urocza 14, 
b. przesłać pocztą na adres: ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, 
c. przesłać mailowo na adres: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl w temacie wpisać „Konkurs 

fotograficzny”, 
d. przesłać aplikacją Mobile Alert w zakładce „Konkurs fotograficzny – Portret Józefosławia  

i Julianowa” (instrukcja do aplikacji na stronie www.biblioteka-piaseczno.pl)  
4. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość zdjęć do konkursu.  
5. Przewidziano nagrody i wyróżnienia. Prace oceni jury wskazane przez Organizatorów.  
6. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace oraz wybrane z pozostałych prac biorących udział w konkursie będą 

zaprezentowane na wystawie plenerowej w Józefosławiu.  
7. Wręczenie nagród odbędzie się w podczas oficjalnego otwarcia wystawy plenerowej.  
8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród przez Organizatorów 

telefonicznie lub mailowo.  
9. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej  

i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem. 
III. Wykorzystanie prac 

1. Przesłanie do Organizatorów fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom zgody 
na jej wielokrotne, bezterminowe, nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej www.biblioteka-
piaseczno.pl oraz na facebooku biblioteki, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych 
Organizatorów z opublikowaniem imienia i nazwiska autora.  

2. Przesyłając fotografię konkursową, uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługują mu pełne 
autorskie prawa osobiste i majątkowe do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób 
trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię, 
zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację 
tego wizerunku.  

3. Prace bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń mogą również zostać wykorzystane  
do uzupełnienia lokalnego archiwum Józefosławia i Julianowa.  

IV. Postanowienia końcowe 
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik 

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 
2. Organizatorzy zastrzegą sobie możliwość zmian w regulaminie. 
3. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki, pod numerem telefonu 22 390 58 87 lub 

mailowo jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl.   
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