Patronat honorowy:

REGULAMIN konkursu fotograficznego
RADOMSKIE ZAUŁKI KSIĄŻKI
II edycja
ULICA PIŁSUDSKIEGO

1. Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

2. Przedmiot konkursu:
Tematem konkursu jest zabytkowa ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu,
która w roku rozstrzygnięcia konkursu będzie obchodziła 130-lecie. Organizator czeka
na

prace

dokumentujące

ulicę

w

szerokim

rozumieniu:

otoczenie,

detale

architektoniczne, elementy elewacji i wnętrza budynków w obrębie ulicy, a także
wszelkie fotografie sytuacyjne. Czekamy zarówno na prace dokumentalne, jak i na
artystyczne próby ujęcia tematu. Dopuszczamy do udziału w konkursie także
fotografie archiwalne, jeśli mają wyraźnie oznaczonego autora.

3. Cele konkursu:


Odkrywanie, dokumentowanie i gromadzenie najciekawszych fotografii
ukazujących zabytkową ulicę Piłsudskiego w Radomiu. Zwrócenie uwagi na
walory architektoniczne. Uwrażliwienie zabytkową tkankę naszego miasta.



Tworzenie dokumentacji dziedzictwa narodowego.



Popularyzowanie wiedzy o historii Radomia.



Promowanie twórczości fotograficznej w środowisku lokalnym.

4. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy radomianie (i osoby spoza Radomia)
bez względu na wiek.
Organizatorzy przewidują dwie grupy wiekowe:
A do 18 lat

B od 18 lat

5. Zasady udziału w konkursie:


Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografii formatu
(ważne!) 20x30 (lub 20x25). Organizator nie przyjmuje prac odbitych
w mniejszych lub większych wymiarach.



Odbitki lub wydruki muszą mieć dobrą jakość fotograficzną.



Technika wykonania fotografii jest dowolna, organizator preferuje jednak
fotografię bez znaczących obróbek graficznych.



Do zdjęć należy dołączyć płytę CD z elektroniczną wersją zgłoszonych zdjęć.
Sugerujemy, aby fotografie miały minimalną rozdzielczość 4 megapiksele (czyli
np. bok krótszy zdjęcia nie mniejszy niż 1700 pikseli).



Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką
przyklejoną do zdjęcia, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko,
grupa wiekowa, adres zamieszkania, tel., e-mail; data wykonania (może być
orientacyjna) i opis miejsca widniejącego na fotografii. Zdjęcia bez metryczki
nie będą oceniane.



Do prac należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.



Wszystkie zakwalifikowane do wystawy fotografie przechodzą na własność
organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich pod
warunkiem zamieszczenia imienia i nazwiska autora (na wybranych przez
siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie tj. m.in. w publikacjach
związanych z konkursem, na stronach portali internetowych, w lokalnej prasie,
do

wielokrotnej

ekspozycji,

wydawanych

przez

siebie

materiałach

promocyjnych oraz w innych celach promocyjno-reklamowych). Powyższe
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uprawnienia przysługują organizatorowi na podstawie oświadczeń złożonych
przez autorów zdjęć, a zawartych w karcie zgłoszenia.


Uczestnik konkursu (lub jeśli jest niepełnoletni, jego prawni opiekunowie),
składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

1.

posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na organizatora
w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania,
z uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą
zostać spełnione przy jego publikacji;

2.

przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art.
50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na
stronach

internetowych

oraz

we

wszelkich

materiałach

promocyjnych

i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do
obrotu;
3.

wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych
niezbędnych w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23
ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U.
z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).

6. Składanie prac:


Fotografie wraz z kartą zgłoszenia i wersją elektroniczną należy dostarczyć
w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom
z dopiskiem: konkurs foto

7. Terminarz:


Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie
internetowej biblioteki www.mbpradom.pl



Prace konkursowe należy składać do dnia 31 marca 2018 r. Prace dostarczone
po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
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Dokładny termin powołania jury w celu rozstrzygnięcia konkursu, czas i miejsce
wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy pokonkursowej podany zostanie
w mediach i na stronie internetowej biblioteki. Zostaną o nim także
powiadomieni drogą mailową wszyscy uczestnicy konkursu.


Wystawa pokonkursowa odbędzie się w sali wystawienniczo-odczytowej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Piłsudskiego 12). Znajdą się na niej zarówno
prace nagrodzone i wyróżnione, jak i zakwalifikowane do wystawy. Ekspozycja
zostanie połączona z obchodami Tygodnia Bibliotek.

8. Warunki rozstrzygnięcia konkursu:


Fotografie oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które zadecyduje
o przyznaniu nagród oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu i zaskarżeniu. Jury
zastrzega sobie prawo do: niewyłaniania zwycięzców i przyznawania miejsc
exaequo.



Prace oceniane będą w 2 grupach wiekowych:
A – wiek do 18 lat,
B – wiek powyżej 18 lat.



Wszystkie nadesłane prace pozostaną w zbiorach biblioteki i będzie można
obejrzeć je w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej.



Oprócz uhonorowania autorów nagrodami rzeczowymi, nagrodzone prace
znajdą się w piśmie „Bibliotekarz Radomski”.



Nauczyciele

i

opiekunowie

(kółek

fotograficznych

i

innych)

oraz

przedstawiciele instytucji, których podopieczni wezmą udział w konkursie,
zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.


Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
W tym przypadku zgłoszone prace zostaną odesłane na koszt organizatora.

9. Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Dział Promocji Książki i Biblioteki
tel. (48) 362-87-88

e-mail: prom.mbpradom@op.pl

osoba odpowiedzialna: Marta Trojanowska
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

RADOMSKIE ZAUŁKI KSIĄŻKI
II edycja
ULICA PIŁSUDSKIEGO
...................................................................................................................................
Imię i nazwisko

..................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..
Adres i telefon kontaktowy, e -mail

Lp.
opis fotografowanego miejsca/ewentualny tytuł

Uwagi organizatora

1

2

3

4

5

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu fotograficznego
„RADOMSKIE ZAUŁKI KSIĄŻKI” i akceptuję warunki uczestnictwa tam zawarte.
.............................................
(data i podpis autora fotografii)
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Oświadczenie uczestnika Konkursu lub prawnego opiekuna uczestnika Konkursu:
1. Uczestnik i jego opiekun posiadają pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na
organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego
rozpowszechniania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do
wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.
2. Uczestnik i jego opiekun przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na
stronach internetowych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych,
bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
3. Uczestnik i jego opiekun oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie i
udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia
przedmiotowego konkursu – art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29
sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).
.......... .......................................................................................

(data i czytelny podpis autora lub prawnego opiekuna autora fotografii)
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Metryczka zdjęcia do przyklejenia na pracę.
UWAGA! Metryczkę należy wypełnić przed przyklejeniem na pracę.
Imię i nazwisko,

Adres i telefon kontaktowy, e -mail

Kategoria wiekowa

Ewentualny tytuł pracy

Opis zdjęcia

Instytucja zgłaszająca

Imię i nazwisko opiekuna
artystycznego

Imię i nazwisko,

Adres i telefon kontaktowy, e -mail

Kategoria wiekowa

Ewentualny tytuł pracy

Opis zdjęcia

Instytucja zgłaszająca

Imię i nazwisko opiekuna
artystycznego
Imię i nazwisko,

Adres i telefon kontaktowy, e -mail

Kategoria wiekowa

Ewentualny tytuł pracy

Opis zdjęcia

Instytucja zgłaszająca

Imię i nazwisko opiekuna
artystycznego

Imię i nazwisko,

Adres i telefon kontaktowy, e -mail

Kategoria wiekowa

Ewentualny tytuł pracy

Opis zdjęcia

Instytucja zgłaszająca

Imię i nazwisko opiekuna
artystycznego
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