
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Choinka Gwiazda Świątecznych Dekoracji 

 edycja II” 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Choinka Gwiazda Świątecznych Dekoracji edycja II 

” zwanego  dalej „Konkursem” jest Biblioteka – Centrum Kultury z siedzibą w Dominowie przy 

ul. Rynek 1, 20-388 zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Cele Konkursu: 

a) promowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

b) rozbudzanie wśród mieszkańców gminy Głusk oraz czytelników biblioteki w Dominowie oraz 

filii w Wilczopolu Kolonii zainteresowania techniką fotografii, 

c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja własnej ozdobionej według własnego 

pomysłu choinki bożonarodzeniowej. 

3. Tematem Konkursu jest prezentacja choinki bożonarodzeniowej ozdobionej według autorskiego 

pomysłu. Rolę prac konkursowych. będą pełniły fotografie choinek. 

4. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie fb BCK oraz na stronie 

kultura.glusk.pl 

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
6. Każdy uczestnik może zgłosić max 1 zdjęcie choinki . 

7. W konkursie mogą wziąć udział dorośli mieszkańcy gminy Głusk oraz dorośli czytelnicy 

biblioteki w Dominowie oraz filii w Wilczopolu Kolonii. 

8. Prace można nadsyłać w terminie od 24 do 30 grudnia 2021r. 

9. Zdjęcia choinek muszą być wyłącznie pracami autorskimi. 

10. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: bck@glusk.pl z dopiskiem - 

konkurs „Choinka Gwiazda świątecznych dekoracji edycja II ”. W konkursie wezmą udział 

tylko zdjęcia  przesłane na adres e-mail: bck@glusk.pl w formacie JPG. 

11. Ze wszystkich nadesłanych zdjęć zostanie stworzona wirtualna galeria. Galeria zostanie 

opublikowana w dniu 31 grudnia 2021r. na Fb BCK (facebook.com/bckglusk) oraz na 

stronie kultura.glusk.pl 

12. Prace należy wysłać zraz ze zgłoszeniem do konkursu , który stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

13. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG 

14. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac które nie spełniają wyżej 

wymienionych wymogów. 

16. Na fotografiach konkursowych nie może znajdować się wizerunek żadnej osoby. 

17. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię choinki zgodnie z treścią niniejszego 

Regulaminu (pkt. 5), udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie 

wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 

 
 

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

18. Wyboru najpiękniejszej choinki dokona trzyosobowa komisja konkursowa w dniu 31.12.2021r.
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19. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31.12.2021r. 

 

NAGRODY 

20. Nagrodzone zostaną trzy fotografie choinek. 
21. Zdjęcie najpiękniejszej choinki  zostanie dodatkowo opublikowane jako grafika  przy życzeniach 

świątecznych oraz w gazetce świątecznej w 2022r. 

22. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora konkursu. 

23. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 

prasie, mediach i Internecie. 

24. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą elektroniczną 

lub telefoniczną.  

25. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o 

otrzymaniu nagrody rzeczowej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

26. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.kultura.glusk.pl. 

27. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) jest 

autorem dekoracji przedstawionych na załączonych fotografiach, b) przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne 

pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób 

trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.kultura.glusk.pl,w serwisie 

społecznościowym www.fb.com/bckglusk, , na stronie gminy glusk.pl oraz na FB gminy, 

28. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

29. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 

prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 

Regulaminu. 
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