
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 „Lipiany, książka,  kawa - tercet doskonały ” 

 

 
§1 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego  
   „Lipiany, książka, kawa – tercet doskonały” 

2. Organizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej; 

3. Cele Konkursu: 

     a) zachęcenie do fotografowania unikatowych zakątków Lipian, 

     b) promowanie czytelnictwa i kultury czytelniczej, 

     c) rozwijanie wyobraźni, 

     d) twórcze podejście do tematu picia kawy; 

4. Z nadesłanych prac konkursowych powstanie wystawa na terenie siedziby organizatora; 

 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny; 

2. Konkurs adresowany jest do osób od 18 roku życia; 

3. Każda Fotografia musi zawierać trzy elementy zawarte w tytule Konkursu; 

4. W konkursie nie mogą brać udziału: 

     a) pracownicy oraz ich rodziny  

     b) osoby biorące udział w opracowaniu i organizacji konkursu; 

 



 

§3 

ZASADY KONKURSU 

 
1. Tematem Konkursu jest prezentacja zakątków miejscowości Lipiany, w których można czytać  
     książki popijając kawę; 
2. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: 
     – format zapisu: JPG 
     – minimalna pojemność: 1MB, minimalne wymiary: 1333 x2000 pikseli. 
 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych  
     wyżej wymogów; 
 
4.  Fotografie wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym,  
     stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu,  należy wysłać drogą elektroniczną na adres:    
     biblioteka_lipiany@wp.pl  do 16.09.2022 r. 
     W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs fotograficzny;   
 
5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 24.09.2022 r. w Miejskiej i Gminnej                
     Bibliotece Publicznej im. Agnieszki Osieckiej, ul. Szkolna 17, 74-240 Lipiany; 

 
6.  Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie, które zawierać będzie od jednej do trzech    
     Fotografii; 
 
7. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace, które nie były wcześniej nigdzie publikowane; 
 
 
             

§ 4 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej „Jury”; 
 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury; 

3. Jury wyłoni najciekawsze prace, biorąc pod uwagę styl, oryginalność oraz zgodność z tematem; 

4.. Jury wyłoni 3 laureatów; 
 
5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w danej  
    kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu; 
 
6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu; 



 
 

§ 5 

NAGRODY 

 

1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród: 

     I nagroda: drukarka do zdjęć ze smartfona, 

     II nagroda: ramka cyfrowa, 

     III nagroda: selfie stick; 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach         
     konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w    
     prasie, mediach i Internecie; 
 
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą mailową do  
    dnia 22.09. 2022 r.; 
 
4. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu o  
    otrzymaniu nagrody; 
 
5. Nagrody nieodebrane do 30.09.2022 r. przepadają i przechodzą na własność    
    Organizatora; 
 
 
                                                                                        § 6 

 
                                                                PRAWA AUTORSKIE  

 

1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie przez Organizatora     

     jego wizerunku w trakcie trwania Konkursu. Ponadto wyraża nieodpłatną zgodę na  ograniczeń  

     rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku jego osoby w formie analogowej i cyfrowej, bez  

     czasowych i terytorialnych, w dowolnym medium – na potrzeby działań informacyjno-        

     promocyjnych prowadzonych przez Organizatora;                                    

2. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą Fotografii i przysługują mu autorskie prawa osobiste, 

    wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.   

    o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) do Fotografii; 

3. Fotografie nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej Fotografii; 

4. Fotografie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich; 

5. Uczestnik przystępując do Konkursu przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie w  



    rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Fotografii   

    na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie 

każdą dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na 

każdym nośniku. Wprowadzenie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych, wprowadzanie do 

pamięci komputera, sieci multimedialnych. Rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej. Odpłatne lub 

nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim, rozpowszechnianie Fotografii w inny sposób; 

6. Uczestnik konkursu oświadcza, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich   

    przejścia na Organizatora obciążone prawami na rzecz osób trzecich i upoważnia Organizatora do: 

a) decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu Fotografii; 

b) przeprowadzenia w imieniu autora nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Fotografii; 

c) udostępniania Fotografii anonimowo; 

7. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące  

    naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób  

    trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z Fotografii zgodnie z ustępami poprzednimi,  

    doszłoby do ich naruszenia; 

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 6, a  

    także udzielenie upoważnień, o których mowa w ust. 7, nie jest limitowane co do czasu oraz  

    terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Fotografii oraz ich opracowań zarówno w  

    całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów, w tym wydawanych lub  

    przygotowywanych przez Organizatora lub na jego zlecenie; 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania obróbki Fotografii, w szczególności w celu  

    stworzenia wystawy; 

 
 
 

 
§ 7 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Regulamin niniejszego Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w siedzibie Organizatora   
     oraz na stronie  internetowej www.bibliotekalipiany.pl.; 
 
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich punktów     
     Regulaminu; 



 
3. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega sobie prawo  
     natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu; 
 
4. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki  
     Osieckiej w Lipianach; 
 
5. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych; 
 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie  
     przepisy prawa polskiego; 
 
7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26.09.2022 r. (ogłoszenia konkursu); 
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu; 
 
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów; 
 

 

 



 


