
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTGRAFICZNEGO 

„WIELOPOKOLENIOWE PIĘKNO KOBIET W OBIEKTYWIE” 

1. Organizator 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim 

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 

87-220 Radzyń Chełmiński 

nr tel.: 56 688 60 79  

adres e-mail: bibliotekaradzyn@wp.pl 

adres strony internetowej: www.bibliotekaradzyn.pl 

2. Cele konkursu 

Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią. 

Ukazanie wielopokoleniowego piękna kobiet poprzez fotografię. 

Pielęgnowanie i rozbudzanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej. 

Rozwijanie ciekawych form  interpretacji świata kobiet. 

3.Uczestnicy 

Konkurs fotograficzny skierowany jest do wszystkich kobiet z Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, 

które chcą się pochwalić wielopokoleniowym pięknem kobiet pochodzących z jednej rodziny. W 

konkursie mogą wziąć udział wszystkie kobiety, bez ograniczeń wiekowych. 

4.Warunki uczestnictwa 

Zadaniem uczestniczek jest wykonanie fotografii ukazującej wielopokoleniowe piękno kobiet 

pochodzących z jednej rodziny np. prababcia, babcia, mama, córka, siostra, ciocia, siostrzenica, 

bratanica, kuzynka itp. 

„Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu. 
Pierwsza jest klejnotem, druga skarbem” – Napoleon Bonaparte 

 



Każda uczestniczka (autorka fotografii) może przesłać tylko jedną fotografię konkursową. 

Fotografię konkursową należy przesłać drogą mailową na adres: bibliotekaradzyn@wp.pl lub za 

pomocą aplikacji Messenger na facebooku biblioteki. 

Wraz z przesłaną fotografią konkursową w treści wiadomości należy umieścić następujące dane: imię i 

nazwisko autorki fotografii, imiona kobiet, które się na nim znajdują oraz stopień pokrewieństwa. 

Należy również przesłać na w\w adres mailowy lub za pomocą aplikacji Messenger wypełnioną Kartę 

Zgłoszeniową Uczestnictwa stanowiącą Załącznik nr 1 oraz zapoznać się z Klauzulą Informacyjną dla 

czytelnikówi użytkowników biblioteki (Załącznik nr 2)powyższego regulaminu. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż fotografia konkursowa jest oryginałem 

autora a jego treść nie narusza dóbr osobistych osób, które znajdują się na fotografii oraz innych dóbr 

prawnie chronionych. 

5. Czas trwania konkursu 

Fotografię  konkursową wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać za pomocą aplikacji 

Messenger na facebooku biblioteki lub drogą mailową na adres:bibliotekaradzyn@wp.pldo 

07.03.2021 r. 

6. Kryteria ocen fotografii konkursowych 

Fotografie  konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Przy 

ocenianiu zostanie wzięta pod uwagę kompozycja, pomysłowość i oryginalność fotografii oraz ogólne 

wrażenie estetyczne. 

7.Postanowienia końcowe 

Przesłane fotografie konkursowe stają się własnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                  

w Radzyniu Chełmińskim. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania oraz publikacji fotografii 

konkursowych w dowolnym czasie i formacie w celach informacyjnych związanych z organizacją 

konkursu oraz promocją biblioteki. 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni trzech laureatów konkursu, przewidziane 

są również wyróżnienia. 

Organizator zapewnia laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe. 



Złożenie przez uczestniczki konkursu wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej wraz z fotografią 

konkursową jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestniczki 

(autorki fotografii) oraz pozostałych kobiet znajdujących się na zdjęciu w celach promocyjnych i 

organizacyjnych biblioteki. 

Pozyskane fotografie konkursowe będą publikowane w prasie, na stronie internetoweji facebooku 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej 

www.bibliotekaradzyn.ploraz na facebooku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu 

Chełmińskim 08.03.2021 r. Termin nagrodzenia laureatek konkursu będzie uzależniony od aktualnych 

zasad bezpieczeństwa i obostrzeń obowiązujących podczas pandemii COVID – 19 w Polsce. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji regulaminu konkursu oraz 

zawieszenia bądź przerwania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


