Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
zaprasza
do udziału w konkursie fotograficznym

„Wakacje u dziadków”

dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach projektu „Wyruszamy w wielki świat”

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Wakacje u dziadków”
Cele konkursu:
- utrwalenie w fotografii krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w których
uczestnicy konkursu brali udział, miejsc, które zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży,
- poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych miejsc, w których można aktywnie spędzić czas,
- zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami rodziny na łonie natury.
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Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Wyruszamy w wielki świat" dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat.
Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac. Cykl zdjęć traktowany będzie jako jedna
całość, ale nie może zawierać więcej niż 8 zdjęć i musi być wyraźnie oznaczony (należy dołączyć
opis układu zdjęć lub ich kolejność). Tematyka prac powinna obejmować spędzanie wakacji wraz
z dziadkami na łonie natury.
Fotografie mogą być wykonywane dowolną techniką fotograficzną. Minimalny format nadsyłanych
prac – A4. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout. Do zgłoszenia należy dołączyć zapis
fotografii na nośniku CD.
Każda praca musi być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko rodzica lub
opiekuna prawnego, adres kontaktowy (e-mail) i telefon, tytuł pracy, miejsce i rok wykonania.
Dodatkowo można załączyć opis zdjęcia – uzasadnienie wyboru fotografowanego obiektu – który
będzie prezentowany jako podpis pod nadesłaną fotografią lub zestawem fotografii. Prace muszą
być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na jednorazowe przetwarzanie danych moich i mojego
dziecka przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – wyłącznie dla potrzeb
organizacji i promocji przedsięwzięcia pt. „Wakacje u dziadków” realizowanego w projekcie
„Wyruszamy w wielki świat”.
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie
fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem organizatorowi przez uczestnika konkursu
nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika
konkursu na stronie www organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej
reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz
w innych publikacjach związanych z konkursem. Przekazanie prac konkursowych oznacza
jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie
będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w płaskich, sztywnych opakowaniach
zabezpieczających przed zniszczeniem w terminie do 1 października 2018 roku na niżej podany
adres:
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki
Ocena prac konkursowych odbędzie się do 31 października 2018 roku.
Organizatorzy powołają jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do udziału w wystawie
pokonkursowej w siedzibie organizatora. Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia – z łączną pulą
nagród do wartości 1000 zł.
O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach promocyjnych
w mediach, stronach internetowych i publikacjach związanych z konkursem.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów.

14. Szczegółowe informacje o konkursie (wyniki, terminy prezentacji itd.) dostępne będą na stronach
internetowych Biblioteki: www.bpsuwalki.pl

Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku w celach konkursowych (w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu, wydania
nagrody lub dyplomu, jak również umieszczenie wizerunku i nazwiska laureatów w protokole końcowym
konkursów na stronie internetowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii
Plater 33A, 16-400 Suwałki, www.bpsuwalki.pl) oraz dla potrzeb organizacji i promocji przedsięwzięcia
pt. „Wakacje u dziadków” realizowanego w projekcie „Wyruszamy w wielki świat”, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883 z póź. zm.) Dane będą przetwarzane
na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.

