
                                 

KONKURS  FOTOGRAFICZNY 

Przyłapani na czytaniu! 
REGULAMIN 

I. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach ogłaszają konkurs fotograficzny Przyłapani na 

czytaniu w ramach realizowanego projektu MKiDN  Partnerstwo Publiczno – Społeczne, 

Biblioteka otwarta dla Ciebie. 

II. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta i gminy Jasło. Tematem ocenianych 

fotografii powinno być czytanie, a dokładniej osoba przyłapana na czytaniu. Fotografie (w 

plikach JPEG, GIF lub BMP) nadsyłać można do dnia 10 października 2014 r. na adres: w 

GBP w Jaśle z/s w Szebniach oraz w Filiach GBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach bądź 

przesłać pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 

Szebnie 238 z dopiskiem Konkurs Fotograficzny lub adres e-mail biblioteki.  

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej 

w Trzcinicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach. Aby wziąć udział w 

konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gbpszebnie.pl  

oraz załączyć zdjęcie zgłaszane na konkurs. 

 

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Jasło. Celem 

konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, 

przychodnia, sklep, autobus itp.) czytamy. 

 

3. Należy sfotografować osobę podczas czytania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i 

wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw 

autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na 

publikację od osób znajdujących się na fotografii. UWAGA : fotografie przesłane bez 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane przez jury konkursu. 

 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia związanego z tematem konkursu. 

Wszystkie nadesłane i zaakceptowane przez organizatora zdjęcia będą prezentowane podczas 

Święta Biblioteki. 

 

5. Prace można składać do dnia 10 października 2014 r. na adres: w GBP w Jaśle z/s w 

Szebniach oraz w Filiach GBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach bądź przesłać pocztą na 

adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238 z 

dopiskiem Konkurs Fotograficzny lub adres e-mail biblioteki. Decyduje data wpływu. 

 

6. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 fotografii na płycie CD lub. Nadesłane 

fotografie muszą być zapisane w plikach JPEG, GIF lub BMP o objętości nie przekraczającej 

http://www.gbpszebnie.pl/


800-1000 kB. Zdjęcia i formularz zgłoszeniowy można również wysyłać na adres 

u_ablewicz@op.pl 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później jak do 10 . 12. 2014 r., a jego laureaci 

otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

 

8.Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody, ufundowane przez Organizatorów, zostaną przyznane 

autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne. 

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, a zwycięzcy otrzymają 

nagrody rzeczowe. 

 
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy  

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

konkurs fotograficznego Przyłapani na czytaniu 
 

 
1.Imię i nazwisko.......................................................................................................... 

  

2.Wiek........................................................................................................................... 

 

3.Adres zamieszkania .................................................................................................... 

 

4. Tel................................................................................................................................ 

 

e-mail............................................................................................................................... 

 

Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji programu 

Partnerstwo Publiczno -  Społeczne, Biblioteka otwarta dla Ciebie przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach w związku z udziałem w Konkursie 

fotograficznym Przyłapani na czytaniu zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. O 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

 

 

……………………………………………… 
Podpis uczestnika konkursu            


