REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OPTYKA SŁOWA”
§1
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej
w Dąbrowie Tarnowskiej.
2. Konkurs organizowany jest w ramach zadania Dwie Marie – polskie wersy łączą
pokolenia dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
§2
Cele konkursu
Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Marii
Konopnickiej. W tym roku mija również 40. rocznica śmierci patronki dąbrowskiej
biblioteki, Marii Kozaczkowej. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości dwóch poetek.
Poezja może być odczytywana i interpretowana według własnych odczuć i doświadczeń,
dlatego celem konkursu jest stworzenie młodym ludziom przestrzeni do własnej ekspresji
twórczej przy zastosowaniu najnowszych technologii. Konkurs jest zachęceniem do
poszukiwań motywów łączących poezję dwóch Marii.
§3
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.
§4
Zasady ogólne konkursu
1. Oceniane będą prace wykonane samodzielnie, nienaruszające praw osób trzecich i prawa
autorskiego.

2. Każdy z Uczestników wybiera po jednym wierszu: Marii Konopnickiej i Marii Kozaczkowej oraz
dokonuje jednej interpretacji fotograficznej tych dwóch utworów i nadaje jej tytuł.
3. Do dokonanej fotografii uczestnik załącza również słowną interpretację pracy zawierającą
maksymalnie 500 znaków bez spacji.
4. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej na adres e-mail
podany w §6 pkt 2 lub dostarczyć na dowolnym nośniku do siedziby biblioteki przy
ul. Polnej 13 w Dąbrowie Tarnowskiej.
5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia załącznik nr 1, zgodę rodzica dla nieletnich
Uczestników na udział w konkursie załącznik nr 2 oraz słowną interpretację fotografii
załącznik nr 3.
6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie jedną interpretację fotograficzną.
7. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, Uczestnik przesyłając
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się
na

fotografii

na

wyrażenie

zgody

na

nieodpłatną

publikację,

utrwalenie

i rozpowszechnianie wizerunku.
§5
Zasady szczegółowe konkursu
1. Przesłane fotografie powinny posiadać rozdzielczość minimum 300 dpi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
3. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§6
Termin i miejsce składania prac
1. Fotografie wraz z załącznikami należy przesłać/złożyć najpóźniej do dnia 1 czerwca 2022
roku.
2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy:
mbpdt10@gmail.com w tytule podając konkurs fotograficzny Optyka słowa.

3. W przypadku braku tematu w tytule lub przesłanie wiadomości na inny niż wskazany
w regulaminie adres mailowy, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotwarcie
wiadomości.
4. Nadesłane fotografie będą prezentowane na wystawie pokonkursowej od 1 lipca do
31 sierpnia 2022 roku w MBP w Dąbrowie Tarnowskiej.
§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Wręczenie nagród nastąpi dnia 30 czerwca 2022 roku.

§8
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej wraz
z interpretacją słowną, podpisanej imieniem i nazwiskiem autora - zgodnie
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez
Organizatorów z nadesłanych zdjęć oraz zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego
wizerunku w celach promocyjnych podczas ogłoszenia wyników oraz w późniejszym czasie
do popularyzacji działań MBP. Informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie www
biblioteki i fanpage’u na Facebooku oraz wysłane do lokalnych mediów i prasy fachowej.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

