Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu
ogłasza II edycję konkursu fotograficznego

„CHWILA Z KSIĄŻKĄ”
REGULAMIN KONKURSU
Organizator konkursu - Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.
Cel konkursu




Zwizualizowanie pasji czytania oraz roli książki w różnych sytuacjach życiowych.
Promocja fotografii jako dziedziny sztuki.
Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.

Uczestnicy konkursu



Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób amatorsko i profesjonalnie zajmujących się fotografią.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Zasady udziału w konkursie















Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać, bądź złożyć osobiście, maksymalnie 5 różnych zdjęć wraz z załączonym nośnikiem
elektronicznym.
Fotografie muszą być wykonane samodzielnie wcześniej nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane.
Prace w formacie 30 cm x 40 cm (A3) na papierze fotograficznym można wykonać w dowolnej technice i dowolnym sprzętem fotograficznym .
Oryginały zdjęć na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD), w formacie JPG, nie mogą przekroczyć 500 KB.
Nadesłane na konkurs fotografie i nośnik elektroniczny (płyta CD lub DVD) powinny znajdować się w kopercie opatrzonej informacją zawierającą
(przyklejona kartka):
 godło (pseudonim),
 tytuł pracy.
Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną kartą zgłoszenia (opatrzoną tym samym godłem) z następującymi danymi:
 Tytuł pracy z krótkim opisem,
 Imię i nazwisko autora,
 Adres do korespondencji,
 Numer telefonu kontaktowego,
 Adres e-maila autora,
 W przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców (opiekunów).
Karty zgłoszenia dostępne są w Bibliotece Głównej, filiach bibliotecznych oraz do pobrania na stronie Biblioteki www.mbp.tarnobrzeg.pl
Fotografie bez dołączonej karty zgłoszenia z wymaganymi podpisami oraz te, na których znajdować się będą jakiekolwiek oznaczenia (cyfry,
daty) będą dyskwalifikowane.
Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu. Nadesłanie prac na konkurs jest
równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane
samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby sfotografowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
Dla biorących udział w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów, który należy złożyć na karcie
zgłoszenia.
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane ich autorom.
Pracownicy MBP oraz członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie.

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora






Oceni prace, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność fotografii.
Wyłoni laureatów I, II, III nagrody oraz 2 wyróżnień.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Biblioteki.
We wszystkich kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do niej.

Nagrody
I miejsce - 500,00 zł
II miejsce - 400,00 zł
II miejsce - 300,00 zł
2 wyróżnienia po 100,00 zł
Komisja Konkursowa ma prawo do innego podziału puli nagród

W związku z pandemią COVID – 19 nie planuje się publicznego podsumowania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o indywidualne
odebranie nagród w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

Terminy





Konkurs trwa od 01.06.2020 do 16.11.2020 roku.
Prace należy składać do 16.11.2020 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka przy ulicy Szerokiej 13
w Tarnobrzegu lub wysłać pocztą (decyduje data nadania) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 46 58, 15 822 47 45
e-mail: biblioteka@mbp.tarnobrzeg.pl
z dopiskiem konkurs fotograficzny „Chwila z książką”
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2020 roku. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą
elektroniczną

