„Autoportret z książką”
Wakacje, to czas błogiego lenistwa,
wypoczynku, wypadów za miasto,
dalekich podróży, sielskich wakacji
na wsi. Czytać można leniuchując,
wypoczywając, leżąc na plaży, podróżując pociągiem, siedząc na łące.
Każde miejsce jest dobre do czytania! Co Ty na to? Wstąp przed wakacjami do biblioteki albo odkurz własny księgozbiór. Weź książkę
na wakacje, bo to najlepszy sposób na nudę. Zachęcamy do czytania w każdym miejscu, o każdej porze i w każdej sytuacji.
REGULAMIN
I. CEL KONKURSU
 promocja czytania w czasie wakacji jako formy spędzania czasu wolnego,
 popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej,
 rozwijanie zainteresowań fotograficznych i wyobraźni twórczej dzieci
i młodzieży,
 upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.




Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa autorskiego i ochrony
wizerunku.
Prawa autorskie zgłoszonych prac konkursowych przechodzą na własność
biblioteki.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH





zgodność z tematyką konkursu,
indywidualność, sposób ujęcia tematu,
zastosowanie ciekawych technik fotograficznych,
ogólne wrażenie artystyczno-estetyczne.

VI. ZASADY DOSTARCZENIA PRAC
Wydrukowane fotografie wraz z formularzem zgłoszeniowym i zgodą na wykorzystanie wizerunku należy dostarczyć na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach
z siedzibą w Pyskowicach
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
44-120 PYSKOWICE
i w formie elektronicznej na adres pbp_gliwice@powiatgliwicki.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r.

II. ORGANIZATOR KONKURSU

Prace dostarczone w późniejszym terminie nie zostaną zakwalifikowane do
konkursu.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach

VII. NAGRODY

III. UCZESTNICY KONKURSU



Szkoły Podstawowe kl. IV-VII i Gimnazja powiatu gliwickiego
Konkurs ma charakter indywidualny.

3 NAGRODY GŁÓWNE
Nagrody rzeczowe dla Wyróżnionych
Ostateczną decyzję w sprawie rozdziału nagród podejmuje Organizator
VIII. WYNIKI KONKURSU

IV. ZAŁOŻENIA UCZESTNICTWA





Zrób sesję zdjęciową z książką w roli głównej, jak czytasz, gdzie czytasz
i co czytasz, na wesoło lub na poważnie itp.
Pracę wykonaj własnoręcznie, dowolną techniką, zdjęcia kolorowe, czarno-białe lub w sepii, zarówno w poziomie, jak i w pionie.
Format zdjęcia: A4.
Uczestnik konkursu może wysłać na konkurs od 1 do 5 zdjęć.

Organizator poinformują laureatów nagrodzonych prac o wynikach konkursu
do dnia 22 września 2017 r.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nagrody konkursowe nieodebrane w ciągu 14 dni od imprezy finałowej, przechodzą na własność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą
w Pyskowicach.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla
potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z póź. zm.)
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach
zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac nagrodzonych i
wyróżnionych w materiałach i publikacjach, w tym na stronie WWW
biblioteki.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

„AUTOPORTRET Z KSIĄŻKĄ”

Dodatkowych informacji i wyjaśnień na temat Konkursu udziela
Grażyna Dittrich

Instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
z siedzibą w Pyskowicach

Telefon (32) 230 70 84 w godz. 8.00 -14.00

KONKURS FOTOGRAFICZNY
E-mail: pbp_gliwice@powiatgliwicki.pl
dla

Strona www.pbp-gliwice.pl
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