
 
 
 

  

 

 
XII  EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 PIĘKNO ZIEMI BRANIEWSKIEJ  
 

Regulamin 
 

 

I  ORGANIZATOR  

Punkt Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.  

 

II PATRONAT MEDIALNY    

Nowiny Północy, Portal Braniewo 

III CELE KONKURSU:  

 zachęcenie do poznania uroków Ziemi Braniewskiej  

 zwrócenie uwagi na piękno i walory przyrody, architektury - umiejętność zachowania tego 
piękna na fotografii. 

 promocja walorów krajobrazowych i architektonicznych Ziemi Braniewskiej  
 

 
IV WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 
1) do 16 roku życia (włącznie); 
2) powyżej 16 roku życia.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej oraz ich rodziny.  
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze zdjęciami formularza 

zgłoszeniowego - Załącznik Nr 1 do Regulaminu. W przypadku osoby niepełnoletniej formularz 
wypełnia rodzic bądź opiekun prawny, wyrażając dodatkowo zgodę na jej udział w konkursie – 
Załącznik Nr 2 .  
 
 

 

V ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Każdy z uczestników może nadesłać do 3 fotografii kolorowych lub czarno-białych  
w preferowanym  formacie 15 x 21 cm bez ramki,  na papierze matowym lub błyszczącym, 
wcześniej nie prezentowanych i nie nagradzanych. 

2. Fotografie mogą być wywołane lub wydrukowane na drukarce atramentowej bądź laserowej. 
3. Do wywołanego bądź wydrukowanego zdjęcia należy dołączyć jego zapis cyfrowy na CD  

(preferowane parametry: plik JPG, PNG (wymiar 2200x1535 pikseli) bądź przesłać  
e-mailem na adres: it_braniewo1@poczta.onet.pl  

4. Nie można zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej.  
5. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż, używanie 

programów do obróbki zdjęć. 
6. Fotografie powinny  przedstawiać charakterystyczne krajobrazy, elementy architektury, sztuki 

lub przyrody, które pozwolą zlokalizować miejsce, w którym zostały zrobione. 
7. Każda fotografia powinna być czytelnie opisana. Opis na fotografii powinien zawierać:  

 dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko  

 tytuł fotografii,  
8. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, itp.) mogą nadsyłać zbiorczo 

fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby musi być 
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wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz 
jednej koperty zbiorczej). 

 

 

VI TERMINARZ KONKURSU 

Fotografie należy przesłać/dostarczyć do dnia  30 września 2021 r.  na adres:  
Punktu Informacji Turystycznej MBP w Braniewie 
ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo  
z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny – Piękno Ziemi Braniewskiej”  

 
VII ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury Konkursu. 
2. Kryteria wg których zostaną oceniane prace: 

-  wiek uczestnika 
-  sposób ujęcia tematu 
-  oryginalność   

3. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia   
w dwóch kategoriach wiekowych (o których mowa w pkt. III, poz. 1. niniejszego regulaminu), 
zastrzegając jednocześnie sobie prawo do innego podziału. Nagroda nie podlega wymianie na 
ekwiwalent pieniężny.  

4. Jury zakwalifikuje fotografie do wystawy pokonkursowej. 
5. Z obrad Jury sporządza się protokół. 
6. Lista Laureatów będzie dostępna na stronie internetowej www.it.braniewo.pl;  

www.biblioteka.braniewo.pl oraz w mediach społecznościowych. 

7. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną.  
8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste rozdanie nagród uzależnione będzie od sytuacji 

epidemiologicznej. Wernisaż i wystawa prac odbędzie się w holu Biblioteki przy  
ul. Katedralnej 7  w Braniewie . 

 
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatora. 
2. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy oświadcza, że: 

 akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim 
przedstawionych, 

 przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii,  
dysponuje zgodą osób przedstawionych na zdjęciach do wykorzystania wizerunku 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych  
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, 

 wyraża zgodę na publikację oraz udostępnianie pracy w wydawnictwach własnych 
bibliotek, na stronach internetowych, w prasie lokalnej i innych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu. 
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora 

danych osobowych uczestnika konkursu (imię, nazwisko,wizerunek) 
6. Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin Imprez znajdującyc się na stronie 

organizatora www.biblioteka.braniewo.pl (Załącznik Nr 3)  
 
 
Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel.  55 644 3303 lub wysyłając pytania na 
adres e-mail: it_braniewo1@poczta.onet.pl  
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