
Regulamin konkursu fotograficznego 

pt. „Warto czytać! Pokaż innym, co czytasz” organizowanego przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku. 

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Warto czytać! Pokaż innym, co czytasz” 

jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku zwana dalej 

Organizatorem. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii dowolną techniką. 

3.Przedmiotem fotografii konkursowych są zdjęcia ukazujące książkę lub czytelnika z 

książką. 

4. Konkurs ma zasięg lokalny i jest skierowany do czytelników Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Sanoku w wieku 7-14 lat. 

5. Wśród uczestników konkursu zostanie wylosowane 5 osób, które otrzymają nagrody 

książkowe. Fundatorem nagród będzie Organizator 

6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na facebooku Biblioteki oraz na stronie 

www.biblioteka.sanok.pl 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą wziąć udział czytelnicy w wieku 7-14 lat Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Sanoku.  

3. Każdy może przysłać jedno zgłoszenie konkursowe, w formie zdjęcia. 

4. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres mbp.sanok.promocja@gmail.com lub 

w wiadomości prywatnej na FB biblioteki. 

5. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg. 

6. Nadesłanie zdjęcie jest równoważne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia. 

7. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy 

do rodziców, wiek osoby wykonującej zdjęcie, krótki opis fotografii (np. tytuł czytanej 

książki). 

8. Prace konkursowe można nadsyłać do 24 stycznia 2021 r. Ogłoszenie wyników 

i prezentacja prac nastąpi na FB Biblioteka Sanok oraz na www.biblioteka.sanok.pl 

Uwaga 

Prosimy w poczcie: e-mail,  z przesłanym zdjęciem zamieścić: 

1. Imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy do rodziców, wiek osoby 

wykonującej zdjęcie, krótki opis fotografii. 

2. Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  Dane będą 

wykorzystane jedynie  do organizacji konkursu fotograficznego: pt. „Warto czytać! 

Pokaż innym, co czytasz”. 
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