
Regulamin konkursu fotograficznego „Grąblin w obiektywie” 

  

I. Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kramsk - Filia w Grąblinie.  
Patronat honorowy pełni Wójt Gminy Kramsk Józef Drop. 

II. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja sztuki amatorskiego fotografowania artystycznego. 

2. Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Grąblin, w tym    
piękno przyrody krajobrazu, ciekawe miejsca, oraz tradycję i kulturę. 

3. Prezentacja Grąblina w formie artystycznej dokumentacji. 

III. Zasady uczestnictwa 

1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie krajobrazów, obiektów i mieszkańców z terenu 
sołectwa Grąblin (Grąblin, Grąblinek, Kolonia Grąblin) w formie fotografii. 

2. Konkurs trwa od 01.09. 2011 r. do 31.10.2011 r.  

3. W konkursie może uczestniczyć każdy, kto zgłosi taką chęć. Osoby niepełnoletnie muszą 
dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę na udział w konkursie rodziców lub opiekunów 
prawnych (karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu). 

4. Wraz z fotografiami należy dołączyć uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia - według 
załączonego wzoru. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs od 3 do 5 zdjęć. 

6. Fotografie należy dostarczyć w formacie: 

- odbitek kolorowych lub czarno białych na papierze fotograficznym o wymiarach 18x24 

- na nośniku CD w formacie JPG. 

 7. Fotografie należy składać osobiście lub nadsyłać na adres Organizatora: Biblioteka 
Publiczna Gminy Kramsk Filia w Grąblinie, Grąblin 97A,  62-563 Licheń Stary 

8. Każda fotografia w formie odbitek papierowych powinna zostać oznaczona na odwrocie 
tytułem zdjęcia. Zdjęcia wraz z kartą uczestnika umieszczamy w kopercie podpisanej swoim 
imieniem i nazwiskiem.  Płyty CD z fotografiami powinny zostać podpisane imieniem i 
nazwiskiem uczestnika, a ponadto zdjęcia umieszczone na takiej płycie powinny być opisane 
datą i miejscem wykonania. 

 



9. Zdjęcia nie mogą być modyfikowane komputerowo. 

10.Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że : 

- akceptuje niniejszy regulamin konkursu, 

- posiada wyłączne i nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do fotografii 
zgłoszonych do konkursu i przenosi je na Organizatora bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. nr 24 poz. 83 z póź. zm.), w tym w 
szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarska i cyfrową, wystawiania, 
udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach 
promocyjnych i reklamowych bez względy na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzenia do 
obrotu, 

- zdjęcia nie były nigdzie wcześniej publikowane, 

- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, 
adres zamieszkania – zgodnie z ustawą o ochranie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997r.(Dz. U. Nr 133, poz 833 z póź. zm.). 

11. Kwestie sporne w konkursie rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są 
nieodwołalne. 

 IV. Terminarz  

-                   01.09.2011r. - rozpoczęcie konkursu fotograficznego 

-                   31.10.2011r. - ostateczny termin nadsyłania fotografii 

-                   listopad 2011r. - zebranie Komisji Konkursowej i wyłonienie zwycięzców  

-                   listopad 2011r. - wystawa zdjęć i ogłoszenie laureatów konkursu  

                                             „Grąblin w obiektywie”. 

Dokładne daty rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane w późniejszym terminie na 
www.gokramsk.pl 

V. Nagrody 

1.Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych, w 3 kategoriach 
wiekowych: 

- szkoła podstawowa, 

- gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, 

- dorośli. 



VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin i karty zgłoszeń można odebrać w Bibliotece Publicznej Gminy Kramsk Filia  
w Grąblinie,  Grąblin 97A,  62-563 Licheń Stary 

2. Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr tel. 63 2480106, regulamin i karta 
zgłoszeń znajdują się również na stronie www.gokramsk.pl 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany z ważnych przyczyn – niezależnych od 
Organizatora – niniejszego regulaminu. W razie takich zmian zostaną one podane do 
publicznej wiadomości poprzez ich ogłoszenie na stronie www.gokramsk.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KARTA ZGŁOSZENIA 
do  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„GRĄBLIN W OBIEKTYWIE”  
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kramsk  

Filia w Gr ąblinie 
 
 
 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… 
 
Telefon……………………………………………………………………………. 
 
Adres e-mail…………………………………………………………………….... 
 
Adres 
zamieszkania/korespondencji……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………............ 
 
Data urodzenia…………………………………………………………………… 
 
Data zgłoszenia*…………………………………………………………………. 
* wypełnia organizator 
 

 
Numer 
zdjęcia 

Miejsce wykonania 
zdjęcia 

Co przedstawia Data wykonania 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

 
 
 
 

 
 



 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja, niżej podpisany(y), oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym 
właścicielem dostarczonych zdjęć. Organizatorowi przekazuję prawa autorskie 
w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania, 
przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych                    
i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych                              
i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim                     
i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w tym 
szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką drukarską i cyfrową, 
wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatorów i we 
wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób 
ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że zdjęcia            
te nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych  
osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – ustawa           
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) 
................................................. ..................................................... 
/miejscowość i data/ /czytelny podpis/ 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ (rodzic, opiekun praw ny) 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  (imię i nazwisko) 
………………………………………………………………............................... , 
którego jestem prawnym opiekunem na udział w konkursie fotograficznym 
organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kramsk Filia w Grąblinie. 
Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu fotograficznego  
"Grąblin w obiektywie". 
 
...................................................................................................... 
/miejscowość i data/ /czytelny podpis/ 

 

 


