
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POCZTÓWKA Z WAKACJI” 

 

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

ul. Drzewiarza 2. 

2. Partnerzy:  

- Starostwo Powiatowe w Wejherowie 

3. Założenia konkursu:  Edycja wakacyjnego konkursu pocztówkowego skierowana jest do 

wszystkich chętnych podróżników oraz pasjonatów wakacji i podróżowania zamieszkujących na 

terenie powiatu wejherowskiego. Konkurs polega na przysyłaniu przez cały okres wakacyjny zdjęć 

w formie pocztówki z pozdrowieniami. Elementem zdjęcia powinien być wypoczynek związany 

z kulturą i czytelnictwem. Dopuszcza się obróbkę zdjęcia w programach graficznych typu Photoshop 

czy Gimp. Nagradzamy tych, którzy przyślą najciekawsze kartki z najpiękniejszymi wg komisji 

pozdrowieniami. 

Prace będą oceniane w obrębie trzech kategorii: 

Kategoria I -  dzieci - wiek do 14 lat 

Kategoria II - amatorzy - wiek od 15 lat 

Kategoria III - profesjonaliści 

4. Zasady uczestnictwa: 

1. Prace można przesyłać od 01.06.2020 do 01.09.2020. 

2.Każdy uczestnik może nadesłać trzy pocztówki (zdjęcia). Prace będą oceniane przez specjalnie 

w tym celu powołaną komisję. 

3. Po zakończeniu konkursu, we wrześniu, z nadesłanych prac zostanie stworzona wystawa. Odbędzie 

się również spotkanie z podróżnikiem, podczas którego zostaną wręczone nagrody. Nagrodzone 

i wyróżnione prace zostaną również umieszczone na stronie internetowej BCK i Starostwa 

Powiatowego w Wejherowie. 

4. Prace wraz z kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 należy przesłać na adres: 

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino lub na adres    

e-mail: centrumkultury@bckgw.pl. W przypadku większych plików dopuszczalne jest przesłanie za 

pomocą WeTransfer. 

5. Nagrody:   W każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne nagrody. Przewidziane są również 

wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe: w tym tablet (kat.I) , 

laptop (kat. II), bony na zakupy (kat. III).  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród oraz 

do odwołania konkursu.  Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania z podróżnikiem we wrześniu. 
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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 


