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REGULAMIN konkursu fotograficznego 

RADOMSKIE ZAU£KI KSI¥¯KI 

 

1. Organizator konkursu: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Za³uskich w Radomiu 

 

2. Przedmiot konkursu: 

Konkurs dotyczy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Organizator czeka na prace 

dokumentuj¹ce budynek Biblioteki G³ównej przy ul. Pi³sudskiego 12 (otoczenie, detale 

architektoniczne, elementy elewacji, plac przed budynkiem i obiekty znajduj¹ce siê na 

jego obszarze, wnêtrze budynku, elementy wystroju wnêtrza, zabytkowe detale) oraz 

wszystkie filie (budynki i wnêtrza) nale¿¹ce do biblioteki. Dopuszczamy tak¿e 

fotografie przedstawiaj¹ce ksiêgozbiór biblioteki i szeroko rozumiany motyw ksi¹¿ki 

w radomskiej bibliotece. Czekamy zarówno na prace dokumentalne, jak i na 

artystyczne próby ujêcia tematu. Dopuszczamy do udzia³u  w konkursie tak¿e 

fotografie archiwalne, jeœli maj¹ wyraŸnie oznaczonego autora. 

 

3. Cele konkursu: 

· Odkrywanie, dokumentowanie i gromadzenie najciekawszych fotografii 

ukazuj¹cych  radomsk¹ ksi¹¿nicê. Zwrócenie uwagi na walory architektoniczne 

i stan budynku przy ul. Pi³sudskiego 12 oraz filii biblioteki.  

· Tworzenie dokumentacji dziedzictwa narodowego. 

· Popularyzowanie wiedzy o historii ksi¹¿nicy radomskiej. 

· Promowanie twórczoœci fotograficznej w œrodowisku lokalnym. 

 



1. Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy radomianie (i osoby spoza Radomia) 

bez wzglêdu na wiek.   

Organizatorzy przewiduj¹ dwie grupy wiekowe: 

A do 18 lat 

B od 18 lat 

 

2. Zasady udzia³u w konkursie: 

· Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ do konkursu nie wiêcej ni¿ 5 fotografii formatu 

(wa¿ne!) 20x30 (lub 20x25). Organizator nie przyjmuje prac odbitych                        

w mniejszych lub wiêkszych wymiarach. 

· Odbitki lub wydruki musz¹ mieæ dobr¹ jakoœæ fotograficzn¹. 

· Technika wykonania fotografii jest dowolna, organizator preferuje jednak 

fotografiê bez znacz¹cych obróbek graficznych. 

· Do zdjêæ nale¿y do³¹czyæ p³ytê CD z elektroniczn¹ wersj¹ zg³oszonych zdjêæ. 

Sugerujemy, aby fotografie mia³y minimaln¹ rozdzielczoœæ 4 megapiksele 

(czyli np. bok krótszy zdjêcia nie mniejszy ni¿ 1700 pikseli). 

· Zg³oszone na konkurs fotografie musz¹ byæ opatrzone na odwrocie metryczk¹ 

przyklejon¹ do zdjêcia, zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce informacje: imiê, nazwisko, 

grupa wiekowa, adres zamieszkania, tel., e-mail; data wykonania (mo¿e byæ 

orientacyjna) i opis miejsca widniej¹cego na fotografii.  Zdjêcia bez metryczki 

nie bêd¹ oceniane. 

· Do prac nale¿y do³¹czyæ wype³nion¹ i podpisan¹ kartê zg³oszenia. 

· Wszystkie zakwalifikowane do wystawy fotografie przechodz¹ na w³asnoœæ 

organizatora, który ma prawo do nieodp³atnego wykorzystania ich pod 

warunkiem zamieszczenia imienia i nazwiska autora (na wybranych przez 

siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie tj. m.in. w publikacjach 

zwi¹zanych z konkursem, na stronach portali internetowych, w lokalnej prasie, 

do wielokrotnej ekspozycji, wydawanych przez siebie materia³ach 

promocyjnych oraz w innych celach promocyjno-reklamowych). Powy¿sze 

uprawnienia przys³uguj¹ organizatorowi na podstawie oœwiadczeñ z³o¿onych 

przez autorów zdjêæ, a zawartych w karcie zg³oszenia.  



· Uczestnik konkursu (lub jeœli jest niepe³noletni, jego prawni opiekunowie), 

sk³adaj¹c swój podpis na karcie zg³oszenia, oœwiadcza, ¿e: 

1. posiada pe³niê praw autorskich do fotografii i przenosi je na organizatora                     

w zakresie niezbêdnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, 

z uwzglêdnieniem koniecznoœci dostosowania zdjêcia do wymogów, jakie musz¹ 

zostaæ spe³nione przy jego publikacji;  

2. przenosi nieodp³atnie autorskie prawa maj¹tkowe na rzecz organizatora bez 

ograniczeñ czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 

50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególnoœci w zakresie 

wykorzystywania technik¹ drukarsk¹ i cyfrow¹, wystawiania, udostêpniania na 

stronach internetowych oraz we wszelkich materia³ach promocyjnych 

i reklamowych, bez wzglêdu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do 

obrotu; 

3. wyra¿a zgodê na przetwarzanie i udostêpnianie swoich danych osobowych 

niezbêdnych w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23 

ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U.            

z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póŸniejszymi zmianami). 

1. Sk³adanie prac: 

· Fotografie wraz z kart¹ zg³oszenia i wersj¹ elektroniczn¹ nale¿y dostarczyæ                

w zamkniêtej kopercie lub przes³aæ na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Pi³sudskiego 12 

26-600 Radom 

 

z dopiskiem: konkurs foto 

2. Terminarz: 

· Konkurs zostaje og³oszony z dniem ukazania siê regulaminu na stronie 

internetowej biblioteki www.mbpradom.pl 

· Prace konkursowe nale¿y sk³adaæ do dnia 3 kwietnia 2016 r. Prace 

dostarczone po tym terminie nie bêd¹ brane pod uwagê. 



· Dok³adny termin powo³ania jury w celu rozstrzygniêcia konkursu, czas i miejsce 

wrêczenia nagród oraz otwarcia wystawy pokonkursowej podany zostanie               

w mediach i na stronie internetowej biblioteki. Zostan¹ o nim tak¿e 

powiadomieni drog¹ mailow¹ wszyscy uczestnicy konkursu.  

· Wystawa pokonkursowa odbêdzie siê w sali wystawienniczo-odczytowej            

w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Pi³sudskiego 12).  Znajd¹ siê na niej zarówno 

prace nagrodzone i wyró¿nione, jak i zakwalifikowane do wystawy. Ekspozycja 

zostanie po³¹czona z obchodami Tygodnia Bibliotek. 

 

1. Warunki rozstrzygniêcia konkursu: 

· Fotografie oceniaæ bêdzie jury powo³ane przez organizatora, które zadecyduje 

o przyznaniu nagród oraz zakwalifikuje prace na wystawê pokonkursow¹. 

Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwo³aniom i zaskar¿eniu. Jury 

zastrzega sobie prawo do: niewy³aniania zwyciêzców i przyznawania miejsc 

exaequo.  

· Prace oceniane bêd¹ w 2 grupach wiekowych: 

A – wiek do 18 lat, B – wiek powy¿ej 18 lat. 

· Wszystkie nades³ane prace pozostan¹ w zbiorach Czytelni Regionalnej                     

i bêdzie mo¿na obejrzeæ je w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej.  

· Oprócz uhonorowania autorów nagrodami rzeczowymi, nagrodzone prace 

znajd¹ siê na kolejnych ok³adkach pisma „Bibliotekarz Radomski”.                       

W czasopiœmie bêdzie mo¿na tak¿e obejrzeæ reprodukcje wybranych prac                 

i fotoreporta¿ z wystawy pokonkursowej.  

· Nauczyciele i opiekunowie (kó³ek fotograficznych i innych) oraz 

przedstawiciele instytucji, których podopieczni bêd¹ wyró¿nieni i nagrodzeni, 

zostan¹ uhonorowani pami¹tkowymi dyplomami. 

· Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwo³ania konkursu.                 

W tym przypadku zg³oszone prace zostan¹ odes³ane na koszt organizatora. 

 
2. Kontakt: 

 
Dzia³ Promocji Ksi¹¿ki i Biblioteki 

tel. (48) 362-87-88     e-mail: prom.mbpradom@op.pl 

       osoba odpowiedzialna: Marta Trojanowska 
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