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REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Figury Maryjne na pograniczu polsko-czeskim” 
 

Mikroprojekt nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/16_008/0002549 pn. „Dobry rok – integracja 

społeczności pogranicza” (nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002549/143) 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2014 – 2020 „Przekraczamy granice”. 
 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Figury Maryjne na pograniczu polsko-czeskim” 

zwanego dalej „Konkursem” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków 

im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, 57-420 Radków, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla młodzieży oraz dorosłych. 

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenach przygranicznych, zgodne 

z tematem konkursu „Figury Maryjne na pograniczu polsko-czeskim”. 

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej i czeskiej 

architektury sakralnej oraz pogłębianie sąsiedzkich relacji. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych 

oraz profilach w mediach społecznościowych BPMiG Radków oraz Městská knihovna 

v Broumově: 

http://biblioteka-radkow.eu/ oraz https://www.knihovnabroumov.net/. 

6. Wystawa najlepszych prac konkursowych odbędzie się w drugiej połowie października 

2021r. 

7. W skład komisji konkursowej wejdą pracownicy obu bibliotek tj. BPMiG Radków 

oraz Městská knihovna v Broumově . 
 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dziesięć zdjęć. 

3. W konkursie mogą wziąć udział i młodzież i dorośli. 

4. Terminarz: 

• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 15/09-15/10/2021 r. 

• zakończenie konkursu: 15/10/2021 

• każdy uczestnik otrzyma upominek oraz dyplom pamiątkowy 

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

Autor musi określić miejsce, w którym znajduje się fotografowany obiekt. 

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: 

mailto:kusiakiewicz@biblioteka.radkow.eu
http://biblioteka-radkow.eu/
https://www.knihovnabroumov.net/
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instruktor@biblioteka-radkow.eu  lub promocja@biblioteka-radkow.eu z dopiskiem  

Internetowy Konkurs Fotograficzny  do dnia: 15/10/2021 r. 

7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik 

nr 1. 

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: 

Imię_Nazwisko_Tytuł zdjęcia. 

9. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, 

udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz 

w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 
 

JURY 

1.Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2..Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 
 

NAGRODY 

1. 30 najlepszych prac konkursowych nadesłane, spełniające wymogi prace konkursowe 

zostaną zaprezentowane na wystawie , oraz nagrodzone upominkami oraz dyplomem. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk 

o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych  

organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

3. Po przeprowadzonym konkursie nagrodzeni zobowiązani będą do podpisana protokołu 

o otrzymaniu nagrody rzeczowej. 

4. Nagrody nieodebrane przepadają i przechodzą na własność Organizatora. 
 

KOMISJA 

5. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić 

będą przedstawiciele Organizatora. 

6. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.  
 

KATEGORIE WIEKOWE: 

*do ukończenia 15. roku życia 

*od 16. roku życia 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej http://biblioteka-radkow.eu/ 

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 

mailto:kusiakiewicz@biblioteka.radkow.eu
mailto:instruktor@biblioteka-radkow.eu
mailto:promocja@biblioteka-radkow.eu
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a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione  

są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; 

c)zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach www w czasie trwania konkursu oraz  

po jego zakończeniu, d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej 

wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

4. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych  

do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni  

z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku 

braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków 

związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest 

dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

6.Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. 
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Formularz rejestracyjny do INTERNETOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Figury Maryjne na pograniczu polsko-czeskim” 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora: ........................................................... 

 

          Miejscowość: …..………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) 

przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 

zgodnie z regulaminem Konkursu. Oświadczam, że jestem autorem pracy przekazanej na Konkurs 

oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących  

przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone 

w Regulaminie INTERNETOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Figury Maryjne 

na pograniczu polsko-czeskim”. 

 

 

 

 

.............................................................… 

podpis autora 
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