
REGULAMIN KONKURSU „Fotografia w stylu gotyckim” 

 

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: 

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

&id=2866 

 

II. Cel konkursu 

 

1. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu fotografii, 

utrzymanej w stylu gotyckim. Fotografia może stanowić portret, 

prezentować budynek lub dowolną inną rzecz, związaną z motywem 

przewodnim konkursu.  

 

III. Uczestnicy 

 

1. W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, 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 25 października do 11 listopada 2019 roku. 

 

2. Zgłoszenie w konkursie następuje poprzez elektroniczne przesłanie pracy 

konkursowej na adres festiwalgrozy@gmail.com lub umieszczenie zdjęcia na 

profilu uczestnika w portalu Instagram (profil publiczny) do 11 listopada 2019 

roku. W portalu Instagram należy oznaczyć zdjęcie @wojewodzka_wroclaw, 

dodać hasztagi #horrorday2019 oraz #konkurshorrorday. 

 

3. Spośród nadesłanych prac jury konkursu wybierze fotografie, które uzna za 

najciekawszą interpretację tematu. Pod uwagę wzięta zostanie również 

technika wykonania fotografii oraz jej estetyka. 

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 listopada 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 lub w wiadomości w portalu Instagram (w 

przypadku umieszczenia zdjęcia na profilu uczestnika). 

 

6. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 14 listopada 2019 roku na stronie 

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

fanpage’u Horror Day w portalu Facebook 

(https://www.facebook.com/festiwalgrozy). 

 

7. Zdjęcie można dowolnie kadrować i przerabiać w programach graficznych.  

 

8. Przewidziano 3 nagrody konkursowe w postaci zestawów książek oraz 

gadżetów związanych z organizowanym w bibliotece Horror Day. 

  

 

V. Prace konkursowe 



 

1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie. 

 

 

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 – 

https://www.wbp.wroc.pl 

 

b) wykorzystania na fanpage’u organizatora w portalu Facebook – 

https://www.facebook.com/DolnoslaskaBibliotekaPubliczna 

 

c) wykorzystania na fanpage’u Horror Day w portalu Facebook – 

https://www.facebook.com/festiwalgrozy 

 

d) wykorzystania na profilu organizatora w portalu Instagram – 

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

 



2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu. 

 

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

konkurs. 


