
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO – ARTYSTYCZNEGO  

„ZACZYTANE DOMY” 

1. Organizator: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z siedzibą w Gościcinie, ul. 

Drzewiarza 2. 

2. Założenie konkursu:  nadesłanie zdjęć lub pracy graficznej lub zdjęcia pracy plastycznej, 

inspirujących do czytania książek. Konkurs ma również promować twórcze spędzanie wolnego 

czasu w domach. Dodatkowo celem ma być rozwój umiejętności graficznych. Ocenie podlegać będą 

zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość i kreatywność. Wraz z pracą należy 

nadesłać opis 5 pozytywnych efektów spędzania czasu w domu.  

3. Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców Gminy Wejherowo i odbędzie się w ramach 

trzech kategoriach: 

a) kategoria dziecięca - dzieci poniżej 10 roku życia (dopuszczalna jest pomoc rodziców): prace 

plastyczne lub fotograficzne 

 – prace plastycznej wykonane w dowolnej technice należy sfotografować a następnie przesłać 

fotografię na podany adres. Zdjęcia można obrobić w programie graficznym i wysłać też na maila. 

b) kategoria młodzieżowa I - pomiędzy 11 a 15 rokiem życia: prace  graficzne (wykonane w 

całości komputerowo) lub prace fotograficzne (Dopuszcza się obróbkę zdjęcia w programach 

graficznych typu Photoshop czy Gimp.)  

c) kategoria młodzieżowa II - pomiędzy 13 a 20 rokiem życia: prace  graficzne (wykonane w 

całości komputerowo) lub prace fotograficzne  (Dopuszcza się obróbkę zdjęcia w programach 

graficznych typu Photoshop czy Gimp.)  

4. Zasady uczestnictwa:  Termin nadsyłania prac upływa dnia 17 kwietnia 2020 roku. 

1. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac. Prace będą oceniane przez specjalnie w tym celu 

powołaną komisję. Komisja wyłoni trzy najlepsze prace w każdej kategorii oraz wyróżnienia. 

2. Z wybranych prac powstanie kolaż, który w formie dużego plakatu zostanie umieszczony w 

miejscach publicznych np. otoczenie Centrum Kultury przy ul. Drzewiarza 2 w Gościcinie oraz 

Biblioteki w Bolszewie, na stronie internetowej oraz Facebooku organizatora. 

3. Zdjęcie/plik wraz z kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 należy przesłać na adres: 

centrumkultury@bckgw.pl.  Do zdjęcia należy dołączyć zgodę na wykorzystanie zdjęcia i 

wizerunku do celów konkursu. W przypadku większych plików dopuszczalne jest przesłanie za 

pomocą WeTransfer. 

5. Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w tym tablety, 

audiobooki, powerbanki oraz książki. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród oraz do 

odwołania konkursu. 

Nagrody zostaną rozesłane pocztą po zakończeniu konkursu. 
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6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich organizatorowi oraz 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. (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2017 r. nr 880). Zgłoszenie pracy na konkurs jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem przez autora pracy zgody na 

wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. 

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do 

celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

 Wszelkich informacji odnośnie konkursu udzielają:  

Aleksandra Fijałkowska – tel. 58 736 47 78 

Dorota Wicka – tel. 58 736 47 85 


