
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Ścinawka Dolna - piękna wieś ”

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Ścinawka Dolna - piękna wieś” 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 osób dorosłych ( od 18 r.ż).
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Ścinawki Dolnej.
4. Fotografie powinny prezentować ciekawe miejsce w Ścinawce Dolnej, ukazujące 
uroki wsi.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na  
profilach w mediach społecznościowych BPMiG Radków .
PRZYJMOWANIE PRAC:

 Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
 Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu do  04.11.2022r.
 Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:

filia2@biblioteka-radkow.eu
6. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Autor
musi określić miejsce, w którym znajduje się fotografowany obiekt/miejsce.
7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik
nr 1.
8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru:
Imię_Nazwisko_opis zdjęcia.
NAGRODY:

 3 najlepsze prace konkursowe, spełniające wymogi, zostaną nagrodzone upominkami 
oraz dyplomem; wszystkie zaprezentowane zostaną na wystawie w bibliotece.

 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.

 Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
  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.

 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane.



Formularz rejestracyjny do Konkursu Fotograficznego „Ścinawka Dolna - piękna wieś ”

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

Tytuł pracy/fotografii: ………………………………………………………………………..

Oświadczenie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1781) 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 Konkursu 
Fotograficznego.

 .............................................................… podpis autora

…………………………………………………….data


