Regulamin konkursu fotograficznego „#chodzędobiblioteki”
1. Organizatorem konkursu jest Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym
Sączu. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „III Sądeckie Dni Literatury”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Partnerstwo dla książki”.
2. Konkurs prowadzony jest na stronie www.facebook.com i na bibliotecznym profilu Facebook:
www.sbp.facebook.com/SBPNS. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
3. Konkurs jest otwarty – udział może wziąć każdy. Warunkiem udziału w konkursie jest
posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, polubienie fanpage’a Organizatora
oraz udostępnienie posta ogłaszającego konkurs „#chodzędobiblioteki” na profilu

Facebook uczestnika konkursu.
4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia promującego książkę, bibliotekę i szeroko
pojęte czytelnictwo:
a) jeden uczestnik może zamieścić maksymalnie 3 zdjęcia;
b) książka lub jej fragment musi być widoczna w kadrze fotografii;
c) może być to selfie uczestnika z książką lub portret osoby trzeciej;
d) technika wykonania fotografii jest dowolna.
5. Zdjęcie konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs na
profilu FB Organizatora do 31 października 2022 r. do godz. 23.59. Zgłoszenie fotografii na
konkurs oznacza akceptację warunków i regulaminu konkursu.
6. Kryterium oceny prac:
- zgodność z tematem konkursu
- oryginalność zaprezentowanego tematu.
7. Powołane przez organizatora jury wyłoni zwycięzców – autorów najciekawszych zdjęć, którym
przyznane zostaną nagrody rzeczowe (I, II, III miejsce). Dodatkowo laureaci konkursu zostaną
zaproszeni do wzięcia udziału w kampanii społecznej „#chodzędobiblioteki”, która wzmocni
wizerunek biblioteki i zachęci do jej odwiedzania. Wszystkie zgłoszone na konkurs prace
zaprezentowane zostaną na pokonkursowej wystawie fotograficznej w sieci.
8. O wynikach konkursu i dacie oficjalnego wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni
w pierwszej połowie listopada 2022 r. w prywatnej wiadomości na profilu FB. Informacja ta
będzie również umieszczona na stronie biblioteki – www.sbp.nowysacz.pl.
9. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu. Zdjęcia nie powinny
naruszać dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich, a osoby
portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku. Zamieszczenie zdjęcia jest
równoznaczne ze zgodą na jego bezpłatne publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym
nośniku, w dowolnym czasie i ilości w promowaniu działań Organizatora i projektu „Sądeckie
Dni Literatury”.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie internetowej biblioteki www.sbp.nowysacz.pl.
Wszelkich informacji o konkursie udziela Dział Promocji Sądeckiej Biblioteki Publicznej
443 87 52 wew. 29, e-mail: promocja@sbp.nowysacz.pl.

– tel. 18 443 83 02,

ZADANIE „SĄDECKIE DNI LITERATURY” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.

