
Regulamin powiatowego konkursu fotograficznego 
„Obiegniemy wszystkie sady i ogrody”

Ogród  i  sad  to  miejsca  wyjątkowe,  mogą  przywoływać  obrazy  krainy  pełnej  szczęścia,
spokoju i harmonii. Budują kontakt człowieka z naturą, uczą człowieka dobrego rozumnego
życia,  dobroci i  łagodności.  „Obiegniemy wszystkie  sady i ogrody”-  to konkurs fotografii
inspirowany pięknem  ogrodów i sadów oraz książkami,  w których autorzy nawiązują do
symboliki  
i motywu ogrodu i sadu.

I. Organizator konkursu

1.  Organizatorem  konkursu  fotograficznego  „Obiegniemy  wszystkie  sady  i  ogrody”,
zwanego dalej „Konkursem” jest Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie
zwana dalej „Organizatorem”.

II. Cel konkursu

Celem Konkursu jest wykonanie fotografii, która uwiecznia piękno swojego ogrodu, sadu.  
W  ogrodzie  i  sadzie  można  oddać  się  pracy,  relaksowi  i  zadumie,  można  też  przysiąść
 i przeczytać książkę. Takie chwile warto wraz z pięknem przyrody utrwalić na fotografii.
Warto pobawić się stylizację fotografii, ale wskazane jest też dostrzeganie  faktu, że natura
jest sama w sobie pięknem! Fotografia może też  nawiązywać do wybranego fragmentu z
literatury lub też do znanego dzieła malarskiego.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs  „Obiegniemy wszystkie sady i ogrody”,  adresowany jest do młodzieży od 13-18
roku życia oraz do osób pełnoletnich- miłośników  przyrody i literatury.

IV.  Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 
elektronicznej na adres makrygo@wp.pl

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące 
informacje:

 dane personalne uczestnika (imię, nazwisko)

 numer telefonu, adres e-mail,

 tytuł fotografii,

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 lipca 2022 r.

5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

 zamieszczenie fotografii na facebooku ;

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych 
i wyróżnionych prac, a także podczas  pokonkursowej plenerowej wystawie 
„Na Płocie” oraz w innych publikacjach związanych z konkursem;



 z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i 
bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika 
Konkursu na stronie www Organizatora.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

      1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 
Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę 
wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i 
trzecie miejsce.

4. Jury może wybrać również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje 
podczas obrad.

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i 
drogą elektroniczną.

7. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi 
podczas Narodowego Czytania 3 września 2022 r.

VI. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

Za zajęcie I miejsca –  nagrodę o  wartości  200zł
Za zajęcie II miejsca – nagrodę o wartości 150 zł
Za zajęcie III miejsca –nagrodę o wartości 100 zł

 VII. RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informuję, że pozyskane od 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie do celów konkursu oraz kontaktu z
Państwem. Biorąc udział w konkursie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w wyżej określonym zakresie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej 
www.naszabibliotekarzeczniow.com

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu 
jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego 
regulaminu.

 


