REGULAMIN KONKURSU
„W CZASIE PANDEMII DAJ SIĘ PRZYŁAPAĆ NA… CZYTANIU”
§1
Postanowienia ogólne
1. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda
F. Szczepanika w Suwałkach, zwana dalej Organizatorem, z okazji Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich, ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem „W czasie
pandemii daj się przyłapać na… czytaniu”.
2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa oraz wykonanie fotografii
przedstawiającej osobę „przyłapaną” na czytaniu.
3. Wyboru prac nagrodzonych dokonuje kapituła konkursowa, w której skład wchodzą:
1) Alicja Sasin – Dyrektor Biblioteki PWSZ w Suwałkach;
2) Wioletta Liszewska – kustosz biblioteczny;
3) Bartosz Łojko – bibliotekarz.
§2
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba, która jest
uczniem szkoły podstawowej klasy VI-VIII i uczniem szkoły średniej klasy I-IV
oraz zgłosiła chęć przystąpienia do konkursu.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1) przesłanie zdjęć, zgodnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie,
na adres e-mailowy Organizatora;
2) przesłanie w formie cyfrowej wypełnionego oświadczenia, o udziale
w konkursie (załącznik do niniejszego Regulaminu), w przypadku uczestników
niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna.
§3
Forma, sposób i termin przekazywania pracy konkursowej
1. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy fotografie.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnym formacie.
3. Prace konkursowe oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o udziale w konkursie
(załącznik do Regulaminu) należy przesłać do dnia 22 kwietnia 2021 r.
do godz. 23.59 na adres Organizatora biblioteka@pwsz.suwalki.pl
4. W e-mailu należy podać: imię i nazwisko autora zdjęć, nazwę szkoły, klasę,
nr telefonu kontaktowego.
5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie naruszają one praw
osób trzecich, w szczególności: majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że
osoba przekazująca pracę konkursową posiada zgodę osoby, której wizerunek
utrwaliła na fotografii i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych
wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik
zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione
w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych,
zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
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6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
1) umieszczenie fotografii na wystawie „W czasie pandemii daj się przyłapać na…
czytaniu ” w PWSZ w Suwałkach;
2) nieodpłatną i bezterminową licencję na umieszczenie zdjęć wykonanych przez
Uczestnika na stronie internetowej Organizatora, Facebooku, Instagramie
i blogu oraz w publikacjach Uczelni.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji wszystkich zdjęć
nadesłanych na konkurs.
8. Zgłoszenie udziału w konkursie zostanie zaakceptowane dopiero po otrzymaniu
przez Organizatora e-maila z pracą konkursową oraz z wypełnionym i podpisanym
przez uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna,
oświadczeniem. Tylko zaakceptowane zgłoszenia będą podlegały ocenie, o której
mowa w §4 Ocena zdjęć.
9. Uczestnicy otrzymają e-maila potwierdzającego zaakceptowanie zgłoszenia.
§4
Ocena zdjęć
1. W dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 kapituła konkursowa dokona weryfikacji
i oceny zdjęć konkursowych.
§5
Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia br. o godz. 13.00 na stronie internetowej
PWSZ w Suwałkach i stronie internetowej Biblioteki oraz na profilu Uczelni
(https://www.facebook.com/pwszwsuwalkach)
i
profilu
Biblioteki
(https://www.facebook.com/bibliotekapwszsuwalki)
2. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną poinformowane indywidualnie drogą
e-mailową.
§6
Nagroda
1. W konkursie zostaną przyznane po trzy nagrody za: I, II i III miejsce w dwóch
kategoriach: kategoria I – szkoły podstawowa klasy VI-VIII i kategoria II – szkoły
średnie klasy I-IV.
2. Nagrody laureaci mogą odebrać osobiście w siedzibie Biblioteki PWSZ
w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10 od 23 kwietnia 2021 r. od godz. 14.00 lub
nagroda może zostać wysłana pocztą, jeśli laureat wyrazi taką chęć.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wystawa prac pokonkursowych zostanie zaprezentowana 23 kwietnia br., na holu
przed Biblioteką.
2. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator.
3. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można
uzyskać pod nr tel. 87/562 84 90 i adresem e-mail: biblioteka@pwsz.suwalki.pl
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Załącznik do Regulaminu konkursu
„W czasie pandemii daj się przyłapać na … czytaniu”

Oświadczenie o udziale w konkursie
Imię i nazwisko ucznia:

...............................................................................................

Szkoła/ Klasa

...............................................................................................

………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu do kontaktu: ...............................................................................................
E-mail do kontaktu:

...............................................................................................

Oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia;
2) z chwilą złożenia pracy konkursowej upoważniam Organizatora Konkursu do
wykorzystania pracy bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego;
3) złożona praca konkursowa jest moim dziełem autorskim, nie stanowi plagiatu oraz
nie została wcześniej opublikowana i nie brała udziału w innym konkursie; praca
konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich;
4) w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, zrekompensuję Organizatorowi, będąc
wyłącznie odpowiedzialnym, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych i zwolnię Organizatora od
wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu;
...........................................................................
(czytelny podpis Uczestnika Konkursu
/ Opiekuna Uczestnika Konkursu)*

Upoważniam Organizatora do przetwarzania moich danych osobowych w celu związanym
z udziałem w Konkursie zgodnie z postanowieniami 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. Oświadczam, że
zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych oraz
żądania ich poprawiania.

.....................................................................
(data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu
/ Opiekuna Uczestnika Konkursu)*
*

W przypadku uczestników niepełnoletnich, oświadczenie podpisuje opiekun
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