REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego
„Rozejrzyj się!”
1. Organizatorem Konkursu jest Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie, przy placu
Polonii 1, 75-415 Koszalin.
2. Konkurs skierowany jest do DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6-16LAT,
mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego.
3. Konkurs prowadzony jest w okresie od 30.12.2020 r. do dnia 14.01.2021 r.
4. Celem Konkursu jest:
- wykonanie fotografii przyrody polskiej
- zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania przyrody Polski i poszerzania swojej
wiedzy o otaczającym świecie,
- popularyzacja działań artystycznych,
- umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu.
5. Uczestnicy konkursu samodzielnie wykonują maksymalnie 3 fotografie, przedstawiające
przyrodę Polski.
6. Prace powinny być podpisane: tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek
uczestnika konkursu, numer kontaktowy, adres e-mail.
7. Do pracy powinien być dołączony skan lub wyraźne zdjęcie zgody podpisanej przez
rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie pracy
wykonanej na ten konkurs. (Wzór w załączniku nr 1)!!!
8. Prace wraz ze zgodą należy przesłać do 14 stycznia 2021 roku na adres:
barbara.wysmyk@biblioteka.koszalin.pl
9. Prace przysyłane po terminie nie będą oceniane.
10. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury.
11. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których
autorem jest dziecko biorące udział w konkursie.
12. Prace zbiorowe, których autorstwo przypisane jest więcej niż jednej osobie, nie będą
akceptowane.
13. Prace oceni Jury składające się z pracowników Koszalińskiej Biblioteki Publicznej,
powołane przez Organizatora.

14. Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych będą dostępne na stronie internetowej
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.koszalin.pl od dnia 15.01.2021r.
15. Prace wybrane przez Jury jako nagrodzone zostaną uhonorowane nagrodami
książkowymi.
16. Ilość nagrodzonych prac zostanie ustalona przez Jury podczas obrad.
17. Nagród nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
18. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje.
19. Odbiór nagród będzie możliwy od 18.01.2021r. (szczegóły dotyczące odbioru nagród
zostaną ustalone z nagrodzonymi drogą mailową lub telefoniczną oraz podane na stronie
www.biblioteka.koszalin.pl).
20. Wybrane przez komisję prace uczestników konkursu będą nagrodzone uczestnictwem
w wystawie eksponowanej w oknach Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
Wydruk prac konkursowych zapewni Organizator.
Organizatorzy

