Regulamin konkursu fotograficznego
„ Na wakacjach z książką”
Postanowienia ogólne
1.
2.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, (MBP w Otwocku).
Konkurs ma na celu promocję czytelnictwa.
Warunki uczestnictwa w konkursie

1.
2.
3.

4.
5.

Uczestnikami konkursu mogą być Użytkownicy MBP w Otwocku, niepowiązani z
Organizatorami konkursu.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie jednego zdjęcia, prezentującego sposób
spędzania wakacji z książką.
Zgłoszenia dokonuje się:
a. drogą elektroniczną na adres: konkurs@otwock.e-bp.pl w tytule wpisując KONKURS
b. dostarczając zdjęcie na papierze fotograficznym do dowolnej siedziby MBP w
Otwocku.
Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie i wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny do
pobrania na stronie www.bibliotekaotwock.pl oraz w siedzibach MBP w Otwocku.
Zgłoszenia należy dokonać do 8 września 2019 roku do momentu otwarcia MBP w
Otwocku lub do godz. 24:00 drogą elektroniczną.
Głosowanie i nagrody
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2.
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O wyborze zwycięzców konkursu zdecydują komisja konkursowa powołana przez
Organizatorów i użytkownicy Facebooka, którzy w dniach od 10 września (godz. 12.00) do
20 września 2019 r. (godz. 24.00) oddadzą swoje głosy na wybrane fotografie.
W konkursie Organizator przewiduje wyłonienie trzech zwycięzców:
a. pierwszy na podstawie głosów członków komisji konkursowej,
b. drugi na podstawie głosów użytkowników serwisu Facebook (1 polubienie – 1 głos),
c. trzeci na podstawie sumy głosów użytkowników i głosów członków komisji.
Ogłoszenie wyników nastąpi 25 września o godz. 18.00 na stronie internetowej MBP w
Otwocku i Facebooku.
Dla zwycięzców przewidziane są 3 bony zakupowe do księgarni o wartości 100 zł każdy.
Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej MBP w Otwocku i FB.
Prezentacja zdjęć odbędzie się również w formie wystawy zorganizowanej przez MBP w
Otwocku.
Postanowienia końcowe
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Uczestnik konkursu akceptuje treść regulaminu i zobowiązuje do jego postanowień.
Regulamin jest dostępny na www.bibliotekaotwock.pl oraz w siedzibach MBP w Otwocku.
Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne
wykorzystanie i publikację zgłoszonych fotografii opatrzonych imieniem i nazwiskiem
autora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za ewentualne naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

