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                     100-lecie niepodległości Polski   

 

                Konkurs fotograficzny   

 
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie 

Plac Farny 3 

67-400 Wschowa 
 

 

ZAPRASZA 
 

 

do udziału w piątej edycji konkursu fotograficznego pt.: 
,,Oko obiektywu na tropie interesujących detali architektonicznych 

Wschowy i okolic’’ 
 

Konkurs jest organizowany w związku z obchodzonym 18 kwietnia 
Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków 

 

Cele konkursu: 

 promocja i popularyzacja zabytków architektonicznych miasta i gminy Wschowa, 

 promocja literatury regionalnej, 

 rozwijanie i poszerzanie zainteresowań architekturą regionu, 

 uwrażliwienie na piękno i bogactwo dziedzictwa regionu, 

 rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni i kreatywności. 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (kl. V-VII), gimnazjalistów, 

uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych z terenu miasta i gminy Wschowa. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego interesujący 

detal (szczegół, fragment) architektoniczny budynku, pałacu, figurki przydrożnej, 

rzeźby, płaskorzeźby, itp. znajdujących się na terenie miasta i gminy Wschowa. 

3. Każdy uczestnik dostarcza na konkurs tylko 1 zdjęcie. 
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4. Zdjęcie zapisane elektronicznie w formie pliku JPG (1920 x 1080 pikseli) należy 

przesłać na adres internetowy: czytelnia.wschowa@gmail.com lub dostarczyć na 

nośniku elektronicznym osobiście bądź pocztą tradycyjną do Biblioteki 

w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 r. Do zdjęcia należy dołączyć 

oświadczenie podpisane przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/prawnego 

opiekuna  w przypadku osób niepełnoletnich (wzór oświadczenia zamieszczono na 

końcu regulaminu). 

5. Do zdjęcia powinna być dołączona metryczka1 zawierająca: 

 nazwę i adres uwiecznionego zabytku, 

 imię i nazwisko autora zdjęcia, 

 wiek/klasę/nazwę szkoły, 

 adres korespondencyjny, 

 telefon kontaktowy. 

6. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

7. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych. 

8. Laureatom konkursu zostaną przyznane talony do realizacji w sklepie komputerowym 

lub księgarni . 

9. Uroczyste podsumowanie konkursu, prezentacja zdjęć konkursowych w e-galerii oraz 

wręczenie nagród odbędą się 30 maja 2018 r.,  o godz. 15.00 w Bibliotece.  

10. Uwagi dodatkowe: 

 zgłoszenia, które nie spełniają wymogów regulaminu, nie będą rozpatrywane, 

 zdjęcia konkursowe przechodzą na własność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we 

Wschowie2, 

 uczestnikom nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów  

związanych z powstaniem zdjęć i zgłoszeniem ich do konkursu, 

 rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje 

odwołanie), 

 wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Czytelni, nr tel. 65 540 24 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Informacje te, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych objęte są tajemnicą i wykorzystane zostaną jedynie w  

sposób określony w niniejszym regulaminie (Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 
2 Zdjęcia przechodzą na własność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie, Plac Farny 3 i nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie 

zdjęcia na konkurs, autor zdjęcia bezpłatnie przenosi na Organizatora prawa autorskie oraz jednocześnie akceptuje warunki regulaminu 

konkursu i wyraża zgodę na ich bezpłatne powielanie, eksponowanie i publikowanie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 666.).    
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Oświadczenie 
 

        Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora zdjęcia na potrzeby konkursu organizowanego 

przez  Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wschowie, Plac Farny 3 oraz udostępnienie ich w związku 

z promocją zadania. 

 

       Poprzez zgłoszenie zdjęcia na konkurs, autor nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, przenosi na 

Organizatora  prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia oraz jednocześnie akceptuje warunki regulaminu 

konkursu i wyraża zgodę na jego bezpłatne eksponowanie, publikowanie i powielanie - ustawa z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). 

 

      Autor oświadcza także, iż zdjęcie zgłoszone do konkursu jest jego autorstwa i nie narusza żadnych 

praw osób trzecich. 

  

                                                                      ……………………………………………………………… 

                                                       (imię i nazwisko uczestnika) 

 

                                                          ……………………………………………………………… 

                                                        (podpis pełnoletniego uczestnika 

                                                              lub rodzica/prawnego opiekuna) 

 

                                                                       ……………………………………………………………... 

                                                      (pesel pełnoletniego uczestnika 

                                                                lub rodzica/ prawnego opiekuna) 

  

                                                   

 


