
                      Regulamin konkursu fotograficznego

                   Moja miejscowość dawniej i dziś
1.  Organizator

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju
 
2. Uczestnicy

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich powiatu biłgorajskiego.

3. Cele konkursu

- inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania lokalnej historii.

-  ukazywanie wartości historycznych miejsc pochodzenia.

-  promocja twórczości fotograficznej.

4. Zasady konkursu

- konkurs odbędzie się w formie on-line.

-  tematem  konkursu  jest  ukazanie  zmian,  które  zaszły  na  terenie  powiatu  biłgorajskiego
na przestrzeni lat. Praca konkursowa ma polegać na zestawieniu starej fotografii przedstawiającej
(dom, dworek, kościół, cmentarz, ulicę, krajobraz itp.) z aktualną fotografią tego miejsca.

 - fotografie historyczne powinny pochodzić sprzed kilkudziesięciu lat, by zmiany były mocno 
widoczne.

-  technika  wykonania  fotografii  współczesnej  dowolna,  fotografii  starej  dopuszcza  się  scan
lub zdjęcie zdjęcia.

- jeden autor może dostarczyć jedną parę zdjęć.

- uczestnik zobowiązany jest do przesłania tylko elektronicznej wersji prac na adres: 
konkursmipbp@gmail.com

- nadesłane prace prosimy opisać w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez formularz dostępny pod linkiem: 
https://forms.gle/zQ5LzkSg4auRtFV37  na stronie www.bibliotekabilgoraj.pl 

Prace prosimy przesłać do dnia 15 października 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

w listopadzie 2021 r.

mailto:konkursmipbp@gmail.com
http://www.bibliotekabilgoraj.pl/


5. Postanowienia końcowe

-  udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  akceptacją  regulaminu  oraz  ze  zgodą  uczestnika  na
przetwarzanie  jego danych osobowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  
i  Rady  UE  2016/679  z  27.04.2016  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
(Dz.Urz.UE.L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) – RODO.
-  organizator  informuje,  że  dane  osobowe  laureata  konkursu  (imię  i  nazwisko)  zostaną
opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.
-  fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Informacji o konkursie udziela:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Biłgoraju

ul.Kościuszki 13

tel. 84 686 51 00, 84 686 27 21

Kontakt:  konkursmipbp@gmail.com

mailto:konkursmipbp@gmail.com

