
 

 

Regulamin Powiatowego konkursu fotograficznego 

„Z książką mi do twarzy” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, ul. 

Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino przy współudziale Starostwa Powiatowego w Wejherowie. 

2. Konkurs otwarty dla wszystkich mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. 

3. Celem konkursu jest: Zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek, popularyzacja 

czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji, 

upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, a zadaniem uczestników 

jest przedstawić do 3 fotografii, w których elementem jest książka, jako temat główny, 

element lub tło w odpowiedniej kategorii: 

 dzieci w wieku do 15 lat 

 amatorzy w wieku od 16 lat 

 profesjonaliści 

4. Prace należy nadsyłać do 25.03.2019 r: 

a. Zdjęcie w formacie JPG. nieprzekraczające 3 MB wraz z kartą zgłoszeniową w formie 

załączników do listu elektronicznego. 

b. W formie odbitek fotograficznych w formacie 15x21cm lub 21x30 cm drogą pocztową lub 

osobiście w jednej z poniższych siedzib: 

 Filia nr 1 Biblioteki i Centrum Kultury, ul. Reja 9, 84-239 Bolszewo; e-mail: 

biblioteka@bckgw.pl 

 Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, ul . Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino; 

centrumkultury@bckgw.pl 

5. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku wysłania 

zgłoszenia drogą pocztową, o zakwalifikowaniu decyduje data stempla pocztowego. 

6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego gwarantuje udział w konkursie. W treści 

formularza należy podać: tytuł konkursu, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy 

oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. 

7. Prace nadesłane na konkurs ocenia Komisja powołana przez Organizatora.  

8. Wręczenie nagród nastąpi 02.04.2019 r., podczas Międzynarodowego Dnia Książki dla 

dzieci w filii nr 1 Biblioteki i Centrum Kultury w Bolszewie. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac: druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, w Internecie oraz w 

innych formach utrwaleń w ramach działań BCK. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. Udział w 

konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U.r 133 poz.833 z póz. zm. 

11. Wszelkich informacji odnośnie konkursu udzielają:  

Aleksandra Lewandowska – tel. 692 985 042, tel. 58 736 47 85, 

Dorota Wicka –tel. 516 375 705 tel. 58 736 47 85 


