
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

”CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE” 

 

 

§1 

Cele Konkursu: 

Celem konkursu jest: 

1. Promowanie czytelnictwa oraz ujawnienie talentów fotograficznych uczestników 

konkursu. 

2. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych uczestników konkursu. 

 

§2 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Lotna Czytelnia dofinansowanego 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Konkurs jest adresowany do użytkowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

w Krakowie. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje 

się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć. Za profesjonalistę uważa się osobę 

zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną, której 

przedmiotem jest wykonywanie fotografii, w szczególności fotografii reporterskich. 

3. Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych: 13-18 lat, oraz powyżej 

18 r.ż. 

4. Tematem konkursu jest prezentacja miejsc i sytuacji, w których czytane są książki. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6. Do konkursowej oceny przyjmowane będą maksymalnie 3 prace. 

7. Warunkiem dopuszczenia zdjęcia do konkursu jest dostarczenie Organizatorowi 

pracy w wersji elektronicznej (płyta CD), spełniającej następujące warunki 

techniczne: TIF 300 DPI lub JPG CMYK 300 DPI. 

8. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej 

kompozycji zdjęcia. 

9. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie były dotąd 

publikowane, nagradzane, a w czasie trwania Konkursu nie biorą udziału w innym 

konkursie. 

10. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności 

dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku fotografii obejmujących wizerunek 



osób trzecich autor fotografii jest zobowiązany dostarczyć zgodę osoby trzeciej 

na publikację jej wizerunku. 

11. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane 

samodzielnie, do których każdy z uczestników posiada wszelkie prawa autorskie. 

Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione. 

12. Z dniem przekazania prac, uczestnik przenosi na rzecz Organizatora autorskie 

prawa majątkowe do fotografii na następujących polach eksploatacji oraz udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw 

majątkowych do dzieła na zasadach określonych poniżej:  

 zwielokrotniania w druku i rozpowszechniania w nieograniczonej liczbie 

egzemplarzy; 

 utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania w Internecie oraz 

w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania 

(np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 

wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera);  

 przedruku w prasie, do celów promocyjnych; 

 publicznego prezentowania, wystawiania, wyświetlania do celów 

promocyjnych; 

 wprowadzania do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami 

wypożyczania i udostępniania. 

13. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 8 następuje bez ograniczenia 

czasowego i na terytorium całego świata. 

14. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do oceny prac do których 

nie zostały dołączone dokumenty stanowiące załączniki niniejszego regulaminu. 

16. Organizator wydrukuje plansze wystawowe z wybranych przez siebie zdjęć. 

Wystawa będzie eksponowana na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

w Krakowie oraz w innych bibliotekach publicznych. 

17. Organizator nie odpowiadają za zniszczenie prac w czasie ich przewozu. 

18. Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 

19. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Krakowie www.rajska.info 

20. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

§3 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 

http://www.rajska.info/


2. Adres Organizatora: 

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

  ul. Rajska 1, 31-124 Kraków 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 

Pani Lidia Staromłyńska, tel. 12 37 52 237, lstaromlynska@wbp.krakow.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

§4 

Termin nadsyłania prac 

1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, do dnia 

31 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpływu do organizatora) na adres: 

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

 ul. Rajska 1, 31-124 Kraków  

z dopiskiem konkurs fotograficzny „CZYTAĆ DA SIĘ WSZĘDZIE” 

2. Koperty z pracami powinny być opisane imieniem i nazwiskiem oraz tytułem 

pracy. 

 

§5 

Ocena prac konkursowych 

1. Organizator powoła Komisję selekcyjną, która dokona wyboru wyróżniających 

się prac. W skład Komisji selekcyjnej wejdą przedstawiciele Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Krakowie. 

2. Wybrane prace przedstawione zostaną Komisji Konkursowej, która wybierze 

najlepsze z nich. W skład komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz fotograficy. 

3. Przy ocenie prac konkursowych komisje wezmą pod uwagę: 

 zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie; 

 walory estetyczne pracy; 

 oryginalność 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 września 2014 r. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu fotografii, które 

odbiegają od tematu Konkursu lub wymaganego formatu pracy. 

6. Decyzje Organizatora są ostateczne. 

7. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac, które zostaną zaprezentowane 

na wystawie zorganizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

 

 

 



§6 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce 

podczas finału projektu Lotna Czytelnia w dniu 27 września 2014 r. 

2. W razie nieobecności w dniu 27 września 2014 r., osoby nagrodzone będą mogły 

odebrać nagrody rzeczowe w siedzibie Organizatora Konkursu. 

3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie www.rajska.info. 

§7 

Nagrody główne i dodatkowe 

1. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. 

2. Laureaci zostaną poinformowani pisemnie o terminie i miejscu wręczenia nagród. 

                 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu fotograficznego „CZYTAĆ MOŻNA WSZĘDZIE” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „CZYTAĆ MOŻNA 

WSZĘDZIE” – dla osób pełnoletnich 

Imię:…………………………………………… 

Nazwisko:………………………………………………………………… 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok):………………………………………………                  

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego: ………..…………………………………………………………… 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie fotograficznym ”Czytać można wszędzie”, 

organizowanym przez  Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, oświadczam, że zapoznałem(am) 

się z Regulaminem Konkursu. 

 

.................................................................................................................................................. 
Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 
 

Oświadczam, że praca złożona na Konkurs ” Czytać można wszędzie” organizowany przez Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczna w Krakowie, została wykonana samodzielnie przez: 

 

.................................................................................................................................................. 
imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 

Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz prawami 

osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 

...…............................................................................................................................................. 
Data i wyraźny podpis uczestnika konkursu 
 

http://www.rajska.info/


Oświadczam, że w momencie przekazania rysunku na Konkurs ”Czytać można wszędzie”, organizowany 

przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe 

do tej fotografii na Organizatora Konkursu w zakresie określonym w §2 ust. 8-9 Regulaminu Konkursu 

bez odrębnej Umowy. 

 

.................................................................................................................................................. 
Data i wyraźny podpis uczestnika konkursu 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

konkursu ” Czytać można wszędzie”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Wyrażam zgodę się na opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz wizerunku w publikacjach 

Organizatora, na stronach internetowych  i mediach. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych konkursu jest: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. 

Rajska 1, 31-124 Kraków. 

2. Dane będą przetwarzane dla realizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się 

przekazywania danych. 

3. Przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych i żądania ich poprawienia. 

  

.................................................................................................................................................. 
Data i wyraźny podpis uczestnika konkursu 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu fotograficznego „CZYTAĆ MOŻNA WSZĘDZIE” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „CZYTAĆ MOŻNA 

WSZĘDZIE” – dla osób niepełnoletnich 

Imię:…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko:………………………………………………………………… 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok):………………………………………………                  

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………………………………… 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie fotograficznym ”Czytać można wszędzie”, 

organizowanym przez  Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, oświadczam, że zapoznałem(am) 

się z Regulaminem Konkursu. 

 

.................................................................................................................................................. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Oświadczam, że praca złożona na Konkurs ” Czytać można wszędzie” organizowany przez Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczna w Krakowie, została wykonana samodzielnie przez: 

 



.................................................................................................................................................. 

imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 

Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz prawami 

osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 

...…............................................................................................................................................. 
Data i wyraźny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Oświadczam, że w momencie przekazania rysunku na Konkurs ”Czytać można wszędzie”, organizowany 

przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe 

do tej fotografii na Organizatora Konkursu w zakresie określonym w §2 ust. 8-9 Regulaminu Konkursu 

bez odrębnej Umowy. 

 

.................................................................................................................................................. 
Data i wyraźny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu ” Czytać można wszędzie”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Wyrażam zgodę się na opublikowanie imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach 

Organizatora, na stronach internetowych  i mediach. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

4. Administratorem danych osobowych konkursu jest: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. 

Rajska 1, 31-124 Kraków. 

5. Dane będą przetwarzane dla realizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się 

przekazywania danych. 

6. Przysługuje mi prawo do wglądu do danych mojego dziecka i żądania ich poprawienia. 

  

.................................................................................................................................................. 
Data i wyraźny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


