
Regulamin konkursu fotograficznego
inspirowanego  pt. „Konfrontacje”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Konfrontacje” jest Biblioteka Miejska 
im. Jana Kasprowicza z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.

2. Konkurs jest realizowany w ramach mikro projektu pt. „Stare i nowe Mątwy”.
3. Celem konkursu jest pokazanie zmian zachodzących w dzielnicy Mątwy poprzez 

utrwalenie zanikających i zmieniających się obiektów mieszkalnych, przemysłowych,  
kultu religijnego czy mających związek z wydarzeniami  historycznymi miejsc w 
dzielnicy Mątwy oraz pozyskanie nowych kompetencji przez seniorów.

4. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych „senior+” czyli powyżej 60 roku życia. W 
konkursie może wziąć udział każdy, kto amatorsko zajmuje się fotografią, tj. nie 
pracuje zawodowo jako fotograf.

5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie 
internetowej Organizatora www.jan-kasprowicz.bmino.pl oraz na jego fanpage’u na 
Facebook’u www.facebook.com/bmijk.inowroclaw/.

6. Uczestnik poprzez nadesłanie prac na konkurs wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion
i nazwisk laureatów na stronie internetowej Organizatora i jego profilu na Facebook’u
oraz w lokalnych mediach; administratorem danych osobowych jest Biblioteka 
Miejska im. Jana Kasprowicza z siedzibą w Inowrocławiu  przy ul. Jana Kilińskiego 16; 
każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych i ich poprawienia. 

7. Poprzez zgłoszenie się do konkursu uczestnik akceptuje warunki regulaminu.

Zasady konkursu
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii. Zdjęcia muszą być 

zapisane w formacie JPG i mieć nie mniej niż 12 mln pixeli (100 dpi przy obrazie 
70x100 lub 300 dpi przy obrazie 25x35). 

2. Zdjęcia na konkurs należy przesłać z dopiskiem na kopercie „Konfrontacje” drogą 
pocztową lub dostarczyć osobiście na płycie CD lub DVD na adres Organizatora
do 2 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

3. Uczestnik konkursu wraz z przesłaniem zdjęć zobowiązany jest do podania swojego 
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

4. Nie zezwala się stosowania fotomontażu oraz dokonywania zmian kompozycji pracy 
konkursowej.

5. Prace muszą być inspirowane historycznym stanem infrastruktury mieszkalnej, 
religijnej jak i przemysłowej dzielnicy Mątwy, a przedstawiać autorskie ujęcie 
współczesnego widoku.

6. W konkursie mogą brać udział prace, które nigdzie nie były publikowane ani 
nagradzane.

http://www.facebook.com/bmijk.inowroclaw/
http://www.jan-kasprowicz.bmino.pl/


7. Uczestnik poprzez nadesłanie prac na konkurs oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do zdjęć.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez 
uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na jego 
uczestnikach.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o jakości
niższej niż podana w § 2 pkt. 1 oraz zapisanych w innym formacie niż wymieniony.

 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Konkurs ma otwartą formułę. Prace, oceniać będzie jury powołane przez 

Organizatora.
2. Podsumowanie konkursu nastąpi 19 września, o godz. 12.00 przy Przystani Żeglarsko-

Kajakowej ZHR w Mątwach .
3. Najlepsze prace wyłonione przez jury, w tym laureatów, zostaną wydrukowane do 

formatu 70x100cm i będą prezentowane na wystawie plenerowej w Przystani 
Żeglarsko-Kajakowej ZHR w Mątwach.

 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora 

nadesłanych prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych niekomercyjnych 
działań zgodnie z działalnością Organizatora.

2. Osoby, których prace zostaną wydrukowane udzielają Organizatorowi licencji
w zakresie publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania 
swoich prac. Organizator na podstawie tej licencji może również niekomercyjnie 
odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.

3. Zdjęcia wydrukowane są własnością Organizatora. 

Konkurs realizowany w ramach mikro projektu „Podnoszenie kompetencji i realizacja ścieżki karier 
wolontariatu senioralnego – filarem silnych organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze 
środków dotacji MRPiPS.

                                                               


