Regulamin gminnego konkursu fotograficznego „Sleeveface – ubierz się w książkę”
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Temat konkursu: „Sleeveface –ubierz się w książkę”
Organizator konkursu Biblioteka Miejsko-Gminna im. Marcina Rożka w Zbąszynku
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat - mieszkańców Gminy
Zbąszynek
2 Cele konkursu
Popularyzacja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób
Rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych
Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
Rozwijanie kreatywności i wyobraźni
3 Zasady uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat - mieszkańców Gminy
Zbąszynek
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami nigdy wcześniej nie publikowanymi
Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać fotografię Sleeveface, która polega na
sfotografowaniu siebie z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie
powstaje złudzenie prezentujące połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.
Jeden autor może złożyć w konkursie jedną pracę
4 Zgłaszanie prac na konkurs
Pracę konkursową należy zgłosić do dnia 01.06.2022 r. w wersji elektronicznej na adres
e-mail:
biblioteka@zbaszynek.pl,
wpisując
w
tytule
wiadomości
„Sleeveface –ubierz się w książkę”
W wiadomości należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, telefon
kontaktowy
5 Ocena prac
Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni trzech zwycięzców
Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, godzinie i miejscu
wręczenia nagród

6 Obowiązek informacyjny
•

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zbąszynecki Ośrodek Kultury, dane
kontaktowe: Zbąszynecki Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, 66-210
Zbąszynek, tel.68 38496 07, e-mail: zok@zbaszynek.pl Przetwarzamy Państwa dane
osobowe wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Administratora,
które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli
pozwalają na to przepisy prawa.

7 Postanowienia końcowe
•
•

•

Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków
Regulaminu Konkursu
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy
przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do
publikacji w Internecie –w mediach społecznościowych itp.
Podane dane osobowe uczestników Konkursu w postaci imienia, nazwiska, uczestnika
lub wieku, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu wykonania
obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów związanych z promocją
Konkursu.

