
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Ulice i place Piotrkowa Trybunalskiego” 

 

I  Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika, 

ul. Jerozolimska 29, zwana dalej Biblioteką. 

2. Celem konkursu jest ukazanie ulic Piotrkowa Trybunalskiego, które będą opisane 

w publikacji o ulicach i placach Piotrkowa Trybunalskiego. 

3. Wydawcą książki jest Biblioteka. 

4. Zdjęcia należy nadsyłać do 7.04.2017 roku.  

5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Biblioteki 

(www.biblioteka.piotrkow.pl) oraz na Facebooku. 

II  Uczestnicy 

1. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każdy bez ograniczeń 

wiekowych. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu. 

3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 9 prac.  

 

III  Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiających ulice 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

2. Wykaz ulic stanowi załącznik do Regulaminu. 

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie 

wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Fotomontaż i inna rażąca ingerencja 

w obraz jest niedopuszczalna. 

4. Fotografie należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej.  

a) odbitki fotograficzne w formatach od 20 cm x 30 cm do 40 cm x 50 cm. 

b) na odwrocie każdej fotografii należy wpisać imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu Uczestnika Konkursu oraz tytuł pracy. 

c) pliki na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD), zapisane w formacie JPG lub 

TIFF. Wielkość pliku: dłuższy bok min. 2000 pikseli, rozdzielczość 300 dpi. Plik nie 

powinien być mniejszy niż 2 MB. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na wskazany adres prac 

spełniających podane wyżej kryteria oraz dostarczenie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego.\ 

6.  

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

niniejszego Regulaminu. 

8. Prace nadesłane po terminie oraz zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania 

nie będą oceniane. 

 

 



IV  Nadsyłanie prac 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika 

ul. Jerozolimska 29 

97-300 Piotrków Trybunalski 

Dopisek: konkurs fotograficzny 

V  Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących temat Konkursu 

lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać 

wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała 

rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry 

(daty, znaki wodne, podpisy, ramki). 

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

VI  Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie jest publikacja zdjęć w książce o ulicach i placach Piotrkowa 

Trybunalskiego, której wydawcą jest Biblioteka.  

2. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w czasie promocji książki i podczas 

późniejszej wystawy. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową. 

4. Po zakończeniu wystawy Uczestnicy Konkursu uprawnieni są do odbioru fotografii 

w Bibliotece. Nieodebrane prace przechodzą na własność Organizatorów. 

5. Termin promocji książki oraz wystawy zostanie podany Uczestnikom przez Bibliotekę.  

VII  Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z tym, iż Uczestnik oświadcza, że praca 

stanowi jego oryginalne dzieło oraz nie narusza ona praw majątkowych, autorskich 

i osobistych osób trzecich. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej do Konkursu pracy 

przez Organizatorów na wszystkich polach eksploatacji, do celów promocyjnych 

Konkursu, publikacji i wystaw. 

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że poprzez udział w Konkursie nieodpłatnie przenosi 

na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do Konkursu 

pracy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., 

Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 

29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 


