konkursu fotograficznego

Regulamin

zorganizowanego
w ramach projektu
„Mistrzowie literatury
dzieciom.
Dolnośląskie spotkania
z książką na walizkach”

Sport
i Czytanie

1. Głównym organizatorem konkursu jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu.
2. Przedmiotem konkursu fotograficznego są zdjęcia ukazujące oraz łączące dwie pasje: sport i czytanie.
3. Uczestnicy konkursu: młodzi czytelnicy bibliotek i uczniowie szkół z Dolnego Śląska do lat 16.
Przebieg konkursu:
a. Zdjęcia w formacie jpg należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

walizki@wbp.wroc.pl do 18 października 2019 r.

b. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia.
c. W treści maila prosimy podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł zdjęcia oraz imię i nazwisko rodzica
(opiekuna) wraz z jego adresem mailowym lub numerem telefonu.
d. Przyjmowane będą wyłącznie autorskie fotografie wykonane indywidualnie.
e. Nadsyłane zdjęcia będą publikowane na profilu facebookowym projektu Z książką na walizkach
f. Werdykt jury jest nieodwołalny i nie podlega negocjacjom.
g. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zaprezentowania zdjęć na wystawie pokonkursowej oraz
na jego profilach portali społecznościowych i stronie internetowej.
h. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatorów konkursu.
i. Uczestnik konkursu oświadcza, że osoby przedstawione na fotografii wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku.
j. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnik konkursu wyraża
zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celu realizacji
konkursu. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
k. Zakres, sposób i wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w klauzuli
informacyjnej dot. ewidencji uczestników wydarzeń, stanowiącej dopełnienie niniejszego regulaminu.
Rozstrzygnięcie konkursu:
· Nagrodami w konkursie są książki.
· Ogłoszenie wyników konkursu Sport i Czytanie nastąpi 15 listopada 2019 r.
Zostaną one opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej (www.wbp.wroc.pl)
oraz na profilach biblioteki w mediach społecznościowych.
· Nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu pocztą.
Koordynatorzy konkursu Sport i Czytanie:
Zespół Działu Pracy z Dziećmi
Kryteria oceny prac:
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej:
· Nawiązanie do tematyki konkursu.
tel. 71 33 52 216 lub 217; e-mail: walizki@wbp.wroc.pl
· Oryginalność, pomysłowość i kompozycja zdjęcia.

