
 
 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZO - FOTOGRAFICZNEGO 

 „Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY” 

 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu czytelniczo - fotograficznego online „Z KSIĄŻKĄ CI DO 

TWARZY” jest: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach  

2. Przesyłanie prac konkursowych rozpoczyna się 8 maja 2020 r. i trwa do 15 maja 2020 r. 

3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, będzie czuwać nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele 

organizatora konkursu oraz osoby powołane przez organizatora.  

4. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronach internetowych, w tym na stronie organizatora www.mgok.bialobrzegi.pl oraz 

facebooku. 

 

§ 2 Cel konkursu 

Z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Biblioteka Publiczna MGOK Białobrzegi 

organizuje Tydzień Bibliotek w celu promocji czytelnictwa i bibliotek mając przede wszystkim 

na uwadze podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz 

zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów 

społeczeństwa. 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób, którzy wyrażą chęć 

udziału w niniejszym konkursie.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, 

posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pisemną zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego, która jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień 
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regulaminu, w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunków 

licencji na korzystanie przez organizatora ze zdjęć swoich prac zgłoszonych do konkursu. 

3. Należy wykonać 1 zdjęcie, które pokazywać będzie ciekawą relację Czytelnika z książką i 

promujące czytelnictwo. Zdjęcie należy zatytułować i przesłać na adres mgok@bialobrzegi.pl 

(w formacie jpg)  

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie 

przesłanych zdjęć w celach promocyjnych oraz z klauzulą RODO o przetwarzaniu danych 

osobowych zamieszczoną na stronie internetowej https://mgok.bialobrzegi.pl/klauzula-

rodo.html. 

6.  W mailu należy podać kontakt do uczestnika: adres e-mail oraz telefon z imieniem  

i nazwiskiem. 

§ 4 Zasady głosowania internetowego  

1. Zdjęcia zgłoszone do konkursu w danym miesiącu zostaną poddane weryfikacji pod 

względem zgodności z regulaminem konkursu przez komisję oraz będą opublikowane na 

fanpage’u Organizatora (facebook.com/mgok.bialobrzegi.pl) na portalu www.facebook.com  

po terminie wyznaczonym do nadsyłania prac. 

2. W głosowaniu internetowym zdjęcia zostaną podpisane nadanym przez Uczestnika tytule.  

3. Głosowanie internetowe trwać będzie przez 14 dni po opublikowaniu wszystkich zdjęć 

zgodnych z założeniami konkursu.  

4. Szczegóły dotyczące głosowania internetowego podane zostaną na fanpage’u Organizatora 

(facebook.com/mgok.bialobrzegi.pl).  

5. W wyniku głosowania internetowego poprzez zebranie największej ilości polubień tj. like-

ów zostanie wybrane przez Internautów najlepsze zdjęcie. 

 

§ 5 Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

1. Miejsca konkursowe tj. I, II i III miejsce będą przyznawane adekwatnie do zdobytej ilości 

polubień tj. lajków pod zdjęciem. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu „Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY” nastąpi poprzez 

powiadomienie nagrodzonych uczestników drogą e-mailową lub telefonicznie. 
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3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane laureatom po ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu. 

4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora: 

www.mgok.bialobrzegi.pl.  

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu.  

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie 

organizator konkursu.  

5. Dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane przez Patrycję Płaskocińską 

pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach 

(p.plaskocinska@mgok.bialobrzegi.pl). 
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