
 

Regulamin konkursu fotograficznego 
 

pt. „Zdjęcie okno na świat. Izolacja 2000” 
 

 
 

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza 
Opalińskiego 
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza 
Opalińskiego z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 21 zwana dalej Organizatorem.  
2. Konkurs jest zorganizowany w związku z epidemią Convid 19 i ma na celu zachęcenie 
mieszkańców Gminy Pobiedziska do  spojrzenia na widok z okna własnego mieszkania, domu, 
które stało się dla nas  poddanych koniecznej izolacji jedynym „oknem na świat”. Poprzez 
zachęcenie do zrobienia zdjęcia pragniemy pobudzić do kreatywnego spojrzenia z własnego z 
okna właśnie w tym czasie ograniczenia naszego poruszania się. Zachęcamy także do 
twórczego podejścia do zagadnień związanych z fotografią, wykorzystaniem aparatów cyfrowych 
i smartphonów. 

3. Konkurs ma zasięg lokalny i jest skierowany do mieszkańców Gminy Pobiedziska.  

4. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.  

5. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez dyrektora BPMiG Pobiedziska., w skład którego 
wejdą osoby zajmujące się zawodowo i hobbistycznie fotografią oraz pracownicy Biblioteki .  

7. Wszystkie nadesłane  prace zostaną opublikowane na  facebooku na fanepagu Biblioteki,oraz 
na stronie www. bppob.pl 
8. Prezentacja wyróżnionych zdjęć biorących udział w konkursie odbędzie się również w formie 
wystawy, jaka zostanie zorganizowana w II połowie 2020 lub po zakończeniu okresu izolacji 
związanej z epidemią Convid 19.. 
9. Jury wyłoni zwycięzców – laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody w postaci artystycznych 
statuetek, wyróżnieni nagrody książkowe. Fundatorem nagród będzie Organizator. 
10. Burmistrz Miasta I Gminy Pobiedziska wyróżni  jednego autora zdjęcia – Nagrodą Specjalną. 
 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Pobiedziska.  

2. Kryterium udziału w konkursie nie stanowi wiek, miejsce zameldowania, wykonywany zawód.  

3. Każdy  może przysłać jedno zgłoszenie konkursowe, w formie zdjęcia.  

4. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres bppob20@gmail,com 

5. Minimalna wielkość zdjęcia to 1600x1200 pikseli. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie 
jpg bądź tiff.  

6. Tematykę zdjęcia powinna stanowić widok z okna własnego domu, mieszkania Zdjęcia 
ukazujące treści niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne bądź niezgodne z 
prawem nie będą dopuszczone do konkursu. 
7. Nadesłanie zdjęcia jest równoważne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia  
8.. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy  
(w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców), wiek osoby wykonującej zdjęcie, 
krótki opis fotografii.  
9.. Na prace czekamy do dnia ogłoszenia końca izolacji obywateli RP w związku z epidemią 
Covid 19  przez Premiera RP.  



10. Autorzy zdjęć, wybranych do zamieszczenia na wystawie, zostaną powiadomieni 
telefonicznie i zaproszeni na wernisaż wystawy  

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  

2. Prace nie będą odsyłane do przysyłających..  

3. Autorzy prac zachowują prawa autorskie. 

4 Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  do nieodpłatnego 
wykorzystywania przez organizatora zgłoszonych fotografii w celu publikacji zdjęć na fanpagu, 
wydrukowania i prezentacji na wystawie oraz promocji konkursu. 

5. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z 
uznaniem niniejszego regulaminu.  

6. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy bibliotek mailowo pod adresem: 
pobiedziska@bppob.pl bądź pod numerem telefonu 509 297 296 
 
 


