REGULAMIN
KONKURSU Z WYKORZYSTANIEM FOTOGRAFICZNEGO
SERWISU SPOŁECZNOŚCIOWEGO INSTAGRAM
„#AXENTOWICZWMEDIATECE”

§ 1. Cele konkursu


Zainteresowanie młodzieży twórczością Teodora Axentowicza, patrona roku 2020.



Poznawanie tajników serwisów społecznościowych oraz możliwości wykorzystania ich w życiu codziennym.



Rozwijanie wrażliwości plastycznej i twórczej wyobraźni.
§ 2. Organizator konkursu



Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
zwana dalej MBP.
Adres organizatora:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3
97-300 Piotrków Trybunalski



Osoba odpowiedzialna do udzielania informacji na temat konkursu:
Aldona Kaczyńska, tel. 44 681 40 60, 502 419 516
e-mail: animacja@biblioteka.piotrkow.pl



Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
§ 3. Założenia organizacyjne



Organizacja konkursu oraz nagrody są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.



Konkurs odbędzie się w ramach realizowanego przez MBP zadania z zakresu Edukacji kulturalnej
pn. „Muzy Kultury”.



Konkurs skierowany jest do młodzieży z piotrkowskich szkół średnich oraz osób niepełnosprawnych
w wieku 15 – 19 lat.



Udział w konkursie jest bezpłatny.



Warunki uczestnictwa:


uczęszczanie do szkoły średniej w Piotrkowie Trybunalskim,



posiadanie profilu na portalu społecznościowym Instagram,



dodanie do obserwowanych profilu instagramowego MBP (mediateka_800) oraz polubienie postu
dotyczącego konkursu,



wykonanie oraz umieszczenie na swoim profilu instagramowym max. 3 fotografii, będących
odtworzeniem

wybranych

#axentowiczwmediatece,

obrazów

autorstwa

Teodora

Axentowicza,

z

hashtagiem



przesłanie konkursowych zdjęć wraz ze zdjęciami obrazów, na których uczestnik się wzorował,
oraz

wypełnioną

i

podpisaną

kartę

uczestnictwa

na

maila

MBP

(animacja@biblioteka.piotrkow.pl) do 15 października 2020 r.
§ 4. Terminy


Konkurs będzie trwał od 14 sierpnia 2020 r. do 15 października 2020 r. za pośrednictwem fotograficznego
serwisu społecznościowego Instagram.



Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 października 2020 r. Wyniki ogłoszone zostaną na profilu
Instagram oraz Facebook MBP a także na stronie www.biblioteka.piotrkow.pl.



Wypełnioną

kartę

zgłoszenia

uczestnika

należy

nadesłać

mailowo

do

MBP

(animacja@biblioteka.piotrkow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2020 r.


Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.,
Dz.U. Nr 133 poz. 833, z późn. zm.).



Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na dokumentację fotograficzną oraz filmową
i późniejsze jej wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych oraz przy rozliczeniu zadania w
MKiDN, z którego Konkurs jest dofinansowany.
§ 5. Ocena prac konkursowych



Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny prac uczestników.



Werdykt jury jest niepodważalny.
§ 6. Nagrody



Wybrane przez jury prace zostaną nagrodzone.
§ 7. Uwagi



Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych do działań promocyjnych i
marketingowych..



Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani
z nim związany. Serwis Instagram zwolniony jest z odpowiedzialności za roszczenia uczestników.

