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RREEGGUULLAAMMIINN  PPOOLLSSKKOO--SSŁŁOOWWAACCKKIIEEGGOO  KKOONNKKUURRSSUU  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCZZNNEEGGOO  

DDLLAA  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  WW  WWIIEEKKUU  1144--1199  LLAATT  

PPTT..  ““PPRRZZYYŁŁAAPPAANNII  NNAA  CCZZYYTTAANNIIUU”” 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 
 

1.1. Organizatorem Polsko-Słowackiego Konkursu Fotograficznego dla młodzieży w wieku 14-

19 lat pt. „Przyłapani na czytaniu” jest Ksi ążnica Beskidzka w Bielsku-Białej oraz 

Krajska Kniznica w Żilinie (Republika Słowacka) 

1.2. Celem Konkursu jest pokazanie jak i gdzie w miejscach publicznych takich jak: ulica, park, 

basen, urząd, przychodnia, sklep, autobus itp. czytają Polacy i  Słowacy. 

1.3. W Konkursie może brać udział każdy w wieku od 14-19 lat, za wyjątkiem dzieci 

pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin. Prace następnie 

prezentowane będą na wystawie w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej oraz w Krajskiej 

Kniznicy w Zilinie. 

1.4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych  

w niniejszym regulaminie. 

1.5. Konkurs trwa od 01.08.2012 r. do 28.09.2012 r.  

 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 
 

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.  

2.2. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na 

papierze fotograficznym o wymiarach 15x21 cm. 

2.3. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową, przesyłkę kurierską (na 

koszt nadsyłającego) lub dostarczyć osobiście. 

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej. 

2.5. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora na odwrocie oraz opisem 

(tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać 

żadnych innych danych. 

2.6. Do dużej koperty (zaadresowanej na: Ksi ążnica Beskidzka, ul. Słowackiego 17a,  

43-300 Bielsko-Biała  z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „Przyłapani na 

czytaniu”  należy włożyć oznaczoną pracę (prace) oraz drugą, zaklejoną kopertę, 

oznaczoną na zewnątrz godłem, która zawierać będzie w środku informacje  

z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres 

zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), wykaz nadesłanych prac z opisem takim 

samym jak na każdym ze zdjęć oraz następującą, podpisaną klauzulą: "Wyrażam zgodę 
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na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”  w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na 

Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z 

późn. zmianami)." 

2.7. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz 

z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6.  

2.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani 

nie brały udziału w żadnym konkursie. 

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów.  

2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak 

również z niego wyłączonych. 

 

III. TERMINARZ 
 

3.1. Termin nadsyłania prac mija 28 wrze śnia 2012 roku  (decyduje data stempla 

pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki poczta kurierską). 

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu  

3.4. Ocena prac przez Jury nast ąpi do 10 pa ździernika 2012 roku.  Decyzja Jury jest 

ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania 

zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo. 

3.5. Rozstrzygni ęcie Konkursu oraz uroczysto ść wręczenia nagród odb ędzie si ę 24 

października 2012 r. o godz. 17.00  w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej przy ul. 

Słowackiego 17a Informacja zamieszczona zostanie również na stronie portalu 

internetowego www.ksiaznica.bielsko.pl; www.krajskakniznicazilina.sk 

 

 

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 

4.2. Przyznane nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na 
ich równowartość pieniężną. 
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V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH 
 

 
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie portalu internetowego 

(www.ksiaznica.bielsko.pl) oraz w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac 

nadesłanych na Konkurs. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania 

prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na 

wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych. 

5.2. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi 

nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w 

pkt. 2.6. niniejszego regulaminu. 

 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Konkurs realizowany jest w ramach programu Bielsko-Bialski Festiwal Kultury Słowackiej, który otrzymał 
dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego. 
 
 
 
 
 
 


