
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"USTECKIE MIEJSCA Z DRESZCZYKIEM"

I. Przepisy ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Miejską im. gen. Mariusza Zaruskiego, przy ul. Kopernika 22 w Ustce, zwanej 

dalej Organizatorem.
2. Konkurs rozpoczyna się 06.03.2018 r. i trwać będzie do 26.03.2018 r. Wyłonienie laureatów nastąpi 3.04.2018 r. podczas 

spotkania autorskiego z Anetą Jadowską. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie 
www.biblioteka.ustka.pl oraz https://www.facebook.com/BMUstka

3. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Ustka.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, którego tematem przewodnim będzie miejsce w Ustce budzące dreszczyk, 

grozę lub strach.
5. Celem konkursu „Usteckie miejsca z dreszczykiem” jest:

* wskazanie miejsc w przestrzeni naszego miasta, budzące negatywne emocje, celem poprawy tej sytuacji,
* upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się
do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. Przepisy dotyczące prac

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać osobiście w Bibliotece Miejskiej w Czytelni dla Dorosłych za pomocą formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biblioteka.ustka.pl lub na miejscu. Do formularza należy dołączyć prace
w formacie JPG nagranej na płycie CD lub przynieść na pendrive. Fotografia musi być autorstwa Uczestnika konkursu.

2. W konkursie przewidziane są trzy nagrody (nagrody rzeczowe) za I, II i III miejsce:
wyboru trzech najlepszych fotografii dokona jury w osobie Anety Jadowskiej i jednej osoby wyłonionej wśród pracowników 
organizatora.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3.04.2018 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie 
www.biblioteka.ustka.pl oraz https://www.facebook.com/BMUstka

4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 3.04.2018 r. podczas spotkania autorskiego z pisarką Anetą Jadowską.
5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym 

konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających 

wymogów określonych niniejszym regulaminem.

III. Wykorzystanie prac

1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej 
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych www.biblioteka.ustka.pl oraz 
http://www.facebook.com/BMUstka, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych
z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych Organizatora.

2. Przesyłając fotografię konkursową Uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw 
osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii 
konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, Uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek 
znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, Uczestnik 
zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób 
trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
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