Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym on-line z okazji Tygodnia Bibliotek!
Podzielcie się z innymi jak czytacie i co czytacie w tym trudnym czasie.
Zachęcamy do wysyłania kreatywnych fotografii – „selfie z książką”, fotografia bliskich jak czytają,
a może zdjęcie książki, którą właśnie czytacie? Każde ujęcie jest dobre! Uruchomcie wyobraźnię!
Regulamin konkursu
„Zostań z książką w domu”
§1
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.
§2
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
 promowanie czytelnictwa w czasie kwarantanny,
 rozwój kreatywności,
 zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek,
 propagowanie czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem
i wyrażania emocji,
 wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy zaprezentują najlepszą pracę fotograficzną.
§3
ZASADY KONKURSU
Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z powiatu łowickiego.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3.Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie
i majątkowe do przekazanej pracy a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa
własności egzemplarza pracy konkursowej.
4.O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię
zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację.
Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką
może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi
do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
6. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe (imię, nazwisko, szkołę, nazwisko nauczyciela
bądź opiekuna, telefon kontaktowy). Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu /załącznik/.
7.Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail
pbplowicz@wp.pl i odesłanie wraz z pracą fotograficzną.
8. Prace fotograficzne (zdjęcia) nie powinny być przetworzone komputerowo.
9.Wszystkie prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
10.Ocenie podlega: klarowność przekazu, wybór książki, oryginalność ujęcia, zgodność z tematem.
11. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
12. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika konkursu regulaminu
oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres e-mail:
pbplowicz@wp.pl
2.Prace bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie zostaną przyjęte do konkursu.
3.Konkurs trwa od 8 do 22 maja 2020r.
4.Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wyłoni laureatów, którym przyznane zostaną nagrody
rzeczowe.
5.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 czerwca 2020r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na
blogu www.pbplowicz.blogspot.com i facebooku Biblioteki.
6.Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
7.Wszystkie informacje o konkursie i jego przebiegu umieszczane będą
na blogu
www.pbplowicz.blogspot.com i facebooku Biblioteki.
8.Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 46 837 38 74.
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu i sposobie odbioru nagrody.

