Regulamin konkursu
„Zrób zdjęcie w bibliotece”
I.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi,
przy ul. Gdańskiej 100/102, zwana dalej Organizatorem konkursu.
II.

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 13 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 września 2015 r. Lista laureatów zostanie
zamieszczona na stronie wbp.lodz.pl i lodzkieczyta.pl.
III.

Uczestnicy konkursu

1. W konkursie może wziąć udział każdy bez względu na wiek i miejsce zamieszkania
z wyjątkiem pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi.
IV.
1.
2.
3.
4.
V.

Cel konkursu
Prezentacja umiejętności artystycznych uczestników konkursu i propagowanie ich osiągnięć.
Rozwijanie kreatywności.
Ukazanie przestrzeni bibliotecznej oczami jej użytkowników.
Promocja działań biblioteki.
Zasady konkursu

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia w siedzibie lub przed budynkiem
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Zdjęcie może
być uzupełnione podpisem.
2. Wykonane zdjęcie należy przesłać do 15 września 2015 r. na adres promocja@wbp.lodz.pl.
W tytule maila należy wpisać: Konkurs „Zrób zdjęcie w bibliotece”. W treści należy podać
imię i nazwisko autora zdjęcia.
3. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG o wymiarach min. 1280x960 pikseli, rozmiar
pojedynczego pliku nie może przekroczyć 1MB.
4. Zdjęcie musi być autorstwa uczestnika konkursu.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
6. Osoba zgłaszająca musi również przesłać formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do
regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia i podpisuje
rodzic/ opiekun prawny uczestnika konkursu. Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście
w sekretariacie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi (wejście A, II p., ul. Gdańska
100/102) lub przesłać:




Pocztą elektroniczną: zeskanowany z odręcznym, czytelnym podpisem na adres
promocja@wbp.lodz.pl
Pocztą tradycyjną na adres Organizatora:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego
ul. Gdańska 100/102
90-508 Łódź
z dopiskiem: konkurs: „Zrób zdjęcie w bibliotece”

7. Zdjęcia przesłane bez wypełnionego formularza nie zostaną przyjęte do konkursu.
8. W konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie zostały nigdzie opublikowane ani
nie brały udziału w żadnym konkursie.
9. Decyzję o przyjęciu na konkurs nadesłanego materiału konkursowego podejmuje
Organizator.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości
technicznej, naruszających prawo i dobre obyczaje oraz niespełniających wymogów
określonych niniejszym regulaminem.
VI.

Nagrody

1. Wyboru trzech najlepszych zdjęć dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu biorąc
pod uwagę jakość, wartość artystyczną, oryginalność nadesłanych zdjęć oraz ich zgodność
z regulaminem.
2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Nagrodą główną w konkursie jest cyfrowa ramka do zdjęć.
4. Jury może przyznać także wyróżnienia.
VII.

Wykorzystanie prac

1. Przesłanie do Organizatora zdjęcia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi zgody na jego wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach
internetowych wbp.lodz.pl oraz lodzkieczyta.pl, opublikowanie imienia, nazwiska autora w
materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w
celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Przesyłając zdjęcie konkursowe uczestnik zapewnia, że jest jego autorem oraz że przysługuje
mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tego zdjęcia, a także, że prawa te nie
są obciążone prawami osób trzecich.
3. O ile na zdjęciu konkursowym znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając zdjęcie
zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tym zdjęciu wyraziła zgodę na
nieodpłatną publikację tego wizerunku.
4. Przesyłając zdjęcie, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody,
jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw
autorskich do zdjęcia, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.
VIII.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu oraz
rodziców lub opiekunów prawnych udzielających zgody i podpisujących formularz
zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
2. Dane osobowe uzyskane podczas przeprowadzania wymienionego konkursu będą
przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów konkursu i ogłoszeniem
wyników.
3. Uczestnicy konkursu oraz rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników
konkursu mają prawo wglądu do treści danych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału
w konkursie.
5. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki
ochrony organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
IX.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
wbp.lodz.pl i lodzkieczyta.pl.
2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów
z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń
lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub
uszkodzenia podczas lub po transmisji.
3. Uczestnicy konkursu, w przypadku osób niepełnoletnich rodzice / rodzic, opiekunowie
prawni, nadsyłając pracę potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady konkursu zawarte
w niniejszym regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.
6. Pytania w sprawie konkursu można kierować do Ewy Baranowskiej (e-mail
promocja@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 38).

