
REGULAMIN KONKURSU 

„Dokumentujemy Dolny Śląsk – fotografie dla DŻS-ów” 

 

 

I. Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego 

we Wrocławiu (Rynek 58, 50-116 Wrocław). 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej:  

http://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/pl/?option=com_content&view=article&id=2721.  

 

II. Cel konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na sfotografowaniu i opisaniu dowolnych, z regionalnego punktu 

widzenia ważnych i ciekawych obiektów lub zdarzeń na Dolnym Śląsku. 

2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o regionie oraz bibliotece przy jednoczesnym 

zachęcaniu do działań twórczych poprzez korzystanie z fotografii jako formy przekazu. 

 

III. Uczestnicy 

1. W konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na wiedzę i umiejętności z dziedziny 

fotografii. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz 

przesłanie pracy konkursowej na zasadach określonych poniżej. 

3. Poprzez przesłanie pracy konkursowej uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

regulaminem. 

 

IV. Ogólne warunki konkursu 

1. Konkurs trwa od 15 czerwca do 30 września 2019 roku. 

2. Zgłoszenie w konkursie następuje poprzez elektroniczne przesłanie pracy konkursowej 

na adres jczarnik@wbp.wroc.pl do 30 września 2019 roku. 
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3. Spośród nadesłanych prac jury konkursu wybierze fotografie, które uzna za najciekawsze pod 

względem udokumentowanego miejsca lub wydarzenia. Pod uwagę wzięta zostanie również 

technika wykonania fotografii. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października 2019 roku. 

5. Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie o wygranej drogą e-mailową w ciągu 3 dni 

roboczych od rozstrzygnięcia konkursu na adres, z którego przesłane zostało zgłoszenie. 

6. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 7 października 2019 roku na stronie Dolnośląskiej 

Biblioteki Publicznej (http://www.wbp.wroc.pl/wbp/). 

7. Przewidziano 3 nagrody konkursowe, po jednej dla laureatów pierwszych trzech miejsc. 

 

V. Prace konkursowe 

1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć (tego samego lub różnych 

obiektów/wydarzeń). 

2. Zgłoszenie jest ważne tylko z dołączonym opisem zdjęcia: co przedstawia fotografia, gdzie 

znajduje się prezentowany obiekt lub gdzie odbyło się dokumentowane wydarzenie oraz kiedy 

zdjęcie zostało wykonane. 

3. Prosimy o dołączenie do pracy danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu. 

4. Zdjęcia powinny być przesłane w formacie JPG lub JPEG, o wielkości nie mniejszej niż 2500 

pikseli na dłuższym boku fotografii. 

 

VI. Dane osobowe 

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez organizatora na potrzeby konkursu. Uczestnicy mają prawo do wglądu w swoje dane 

i ich poprawiania. 

2. Zakres, sposób i wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte 

zostały klauzuli informacyjnej dot. ewidencji uczestników imprez, stanowiącej dopełnienie 

niniejszego regulaminu. 

 

VII. Postanowienia dodatkowe 

1. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej organizatorowi przez uczestnika, organizator 

uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą organizatora do nieodpłatnego korzystania 

z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora – http://www.wbp.wroc.pl/wbp/ 
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b) wykorzystania na fanpage’u organizatora w portalu Facebook – 

https://www.facebook.com/pages/Dolno%C5%9Bl%C4%85ska-Biblioteka-Publiczna-im-

Tadeusza-Mikulskiego-we-Wroc%C5%82awiu/187022031341012  

c) wykorzystania na profilu organizatora w portalu Instagram – 

https://www.instagram.com/wojewodzka_wroclaw/  

d) prezentacji na wystawie organizowanej w siedzibie organizatora oraz na materiałach 

reklamowych tej wystawy dotyczących 

e) wykorzystania w zbiorach dokumentów życia społecznego jako archiwum 

dokumentującego działalność kulturalno-oświatową organizatora oraz źródło informacji  

o regionie dla jego miłośników i badaczy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Organizator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, unieważnić konkurs. 
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