
Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Sporty zimowe : pokaż nam jak 

aktywnie spędzasz czas zimą” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną                 

w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. 

Warszawy, zwana dalej Organizatorem. 

 

2. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu, staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem”). 

 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Biblioteka 

Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). 

 

4. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne  

do uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

 

5. Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców Białołęki do spędzania aktywnie 

ferii zimowych. 

 

6. Konkurs ma zasięg lokalny i dotyczy czytelników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 

Białołęka m.st. Warszawy. 

 

7. Nadesłane prace oceni jury, w którego skład wejdą pracownicy biblioteki. 

 

8. Nagrody w postaci bonów empik i książek, ufundowane zostaną przez bibliotekę. 

Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze i najbardziej kreatywne fotografie. 

 

9. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na Facebooku Biblioteki Publicznej  

W Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 

 

 

 



Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Białołęki w wieku  

od 7 do 13 lat. 

 

2. Każdy czytelnik może przysłać jedno zdjęcie konkursowe. 

 

3. Do wiadomości mailowej obowiązkowo należy załączyć wypełniony formularz 

zgłoszeniowy. 

 

4. Zdjęcie należy przesyłać na adres bd4@bibliotekabialoleka.pl w temacie wpisując 

„Konkurs –Sporty zimowe”. 

 

5. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych 

z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie 

nadają się one do publicznej prezentacji. 

 

7. Na prace czekamy do 13 lutego 2022 roku. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 

2. Prace nie będą odsyłane do czytelników. 

 

3. Autorzy prac zachowują prawa autorskie. 

 

4. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne 

z uznaniem niniejszego regulaminu. 

 

5. Laureaci zostaną ogłoszeni 21 lutego 2022 roku. 

 
6. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki, osobiście, 
mailowo bądź pod numerem telefonu 22 88 44 770. 


