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Regulamin konkursu fotograficznego
“Pokemon GO”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, z siedzibą przy
ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
2. Wysłanie zdjęć drogą elektroniczną na adres cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl na
konkurs wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu jest równoznaczne
z oddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
3. Konkurs ma charakter amatorski i otwarty. Przeznaczony dla dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych. Uczestnikami mogą być tylko osoby nieprowadzące
profesjonalnej działalności fotograficznej.
4. Organizator nie przewiduje kategorii wiekowych. Ze wszystkich nadesłanych prac, zostaną
wyłonieni laureaci trzech pierwszych miejsc.
5. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 27.09.2021 r. do 29.11.2021 r.
8. Cele konkursu:
● Promocja czytelnictwa.
● Rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień w dziedzinie fotografii.
● Utożsamianie się czytelników z biblioteką i jej działalnością.
9. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
● Sylwia Chojnacka-Tuzimek - Z-ca Dyrektora i Kierownik Działu Promocji
i Animacji
● Mariola Strzelczyk - Kierownik Oddziału dla dzieci i młodzieży.
● Przemysław Kowalski - Starszy bibliotekarz / Koordynator Multicentrum.

ZDJĘCIA
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać od 1 do 3 fotografii w postaci elektronicznej
(format JPG, PNG lub TIFF) na email: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl. z dopiskiem:
“Pokemon GO” wraz z załącznikami.
2. Za osoby niepełnoletnie, kartę zgłoszeń wypełnia opiekun prawny.
3. Zdjęcia mają zostać zrobione za pomocą aplikacji Pokemon GO z wykorzystaniem
funkcji AR (rozszerzonej rzeczywistości) oraz przedstawiać dowolnego pokemona
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8.
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uwiecznionego na tle krajobrazu i/lub infrastruktury na terenie Miasta lub Gminy
Piaseczno.
Zdjęcia nie mogą obrażać niczyich uczuć religijnych, znieważać ani oczerniać.
Ponadto zdjęcia mają być treści apolitycznej z wyczuciem dobrego gustu i smaku,
a także zdjęcia nie mogą przedstawiać osób trzecich, ani samego autora w stopniu
umożliwiającym rozpoznanie.
Każde zdjęcie musi w nazwie zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę miejsca,
w którym zostało zrobione oraz tytuł.
Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii,
w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości. Zdjęcia w formie papierowej nie
wezmą udziału w konkursie. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane,
publikowane lub wystawiane.
Zdjęcia użyte będą w celach promocyjnych przez Organizatora Konkursu. Wykorzystane
zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem, przez co będzie to forma promocji dla
autora.
Wystawa online będzie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie, stronie internetowej Multicentrum oraz na ich profilach w mediach
społecznościowych (Facebook, Instagram).
Na zdjęciach niedopuszczalne jest stosowanie fotomontażu.

HARMONOGRAM
1. Nadsyłanie prac do 29.11.2021 r.
2. Ocena Komisji Konkursowej do 06.12.2021 r.
3. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie odbędzie się w terminie,
o którym poinformujemy na stronie internetowej Biblioteki oraz Multicentrum.
4. Wystawa pokonkursowa zdjęć odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana
Pawła II 55. O terminie poinformujemy na stronie internetowej Biblioteki oraz Multicentrum.

NAGRODY
1. Nagrody: I nagroda (bon do empiku o wartości 150 zł), II nagroda (bon do empiku o
wartości 100 zł), III nagroda (bon do empiku o wartości 50 zł). Komisja oceniająca ma
prawo do innego rozdysponowania puli nagród przeznaczonej przez organizatora, jak
również do przyznania własnych, pozaregulaminowych nagród
i wyróżnień.
2. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną.
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PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Zgłoszenie fotografii na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także
równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym
nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących czytelnictwo, konkurs oraz
Bibliotekę Publiczną w Piasecznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Decyzje Komisji oceniającej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu lub odwołaniu
konkursu w przypadku małej ilości zgłoszonych prac.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

Do pakietu konkursowego należy dołączyć wypełnione dokumenty:

● Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia
● Załącznik nr 2 - Wykaz nadesłanych prac

