
 

 

„Wakacyjna przygoda z książką” 
Konkurs fotograficzny na kreatywne i oryginalne zdjęcie z książką i wakacjami  

w rolach głównych 

 

 

1. Organizator    Powiatowa Biblioteka Publiczna 

 

2. Współorganizator                Biblioteki Publiczne Powiatu Puławskiego 

 

3. Założenia konkursu 

 Temat powinien nawiązywać do książki towarzyszącej nam podczas 

wakacyjnego wypoczynku – każde zdjęcie powinno zawierać 

elementy pozwalające powiązać je z tematyką książki oraz 

wakacji. 

 Liczy się oryginalny pomysł i kreatywność. 

                                               

4. Uczestnicy                 Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich grup                             

                                               wiekowych. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich chętnych z terenu            

                                               Powiatu Puławskiego. 

 

5. Cele konkursu  

 zaproszenie do świata książek i zachęcanie do czytania 

 kreowanie pozytywnych postaw związanych z książką, zachęcanie 

do spędzania wakacyjnego czasu z książką oraz kreatywnego 

podejścia do zagadnień związanych z fotografią 

  

6. Warunki uczestnictwa   

 wykonanie i wywołanie fotografii w formacie 15x21 cm 

 zdjęcie powinno być złożone także w postaci pliku cyfrowego JPG 

o minimalnej rozdzielczości 2400x3200 pikseli przesłanego mailem 

na adres organizatora (pbpulawy@onet.pl) lub dostarczonego  

na płycie CD do siedziby biblioteki  

 maksymalna ilość zdjęć – 3 fotografie 

 

Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, 

dane kontaktowe: adres i telefon oraz nazwę miejsca, w którym 

fotografia została wykonana. 

mailto:pbpulawy@onet.pl


 

7. Termin            Termin składania prac upływa 30 września 2016 roku. 

                                                            Prace konkursowe należy dostarczyć do Powiatowej Biblioteki    

                                                            Publicznej w Puławach osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną            

                                                            na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach,  

                                                            ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy, lub złożyć w najbliższej               

                                                            bibliotece należącej do sieci powiatu puławskiego. 

8. Nagrody             Nagrodami w konkursie są bony prezentowe do sieci salonów                     

                                                      EMPiK:  

 1 miejsce – bon o wartości 300 zł 

 2 miejsce – bon o wartości 200 zł 

 3 miejsce – bon o wartości 150 zł 

                                                       

9. Wyniki konkursu                        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej   

                                                       www.bib.pulawy.powiat.pl w terminie do 2 listopada 2016 roku,  

                                                       a laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu  

                                                       telefonicznie.  

 

10.  Informacje dodatkowe                Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu  

                                                       (PBP w Puławach) i nie będą odsyłane. 

                              

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z: 

 bezpłatnym przeniesieniem na organizatora praw autorskich zgodnie z art. 50 

ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83), 

 akceptacją regulaminu konkursu, 

 wyrażeniem zgody na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac, 

 wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 929 z późn. 

zm.) 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.bib.pulawy.powiat.pl . 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 81 886 14 74 lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pbpulawy@onet.pl . 

 

 

 


