
REGULAMIN 
GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Piękno mojej Małej Ojczyzny” 
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nur 

pod patronatem Wójta Gminy Nur 

w celu wydania „Kalendarza Gminy Nur 2020” 
 
 
Cele konkursu: 

1. Wzbudzenie zainteresowania bogactwem przyrody, pięknem krajobrazu            
i architektury Gminy Nur. 

2. Odkrywanie ciekawych miejsc i obiektów na terenie gminy. 
3. Odkrywanie na nowo, okiem obiektywu, miejsc powszechnie znanych. 
4. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 
5. Wykorzystanie dostarczonych na konkurs fotografii do wydania 

„Kalendarza Gminy Nur 2020” w celu promocji gminy.  
 
Organizacja konkursu: 

1. Konkurs ma zasięg gminny i obejmuje obszar gminy Nur. 
2. Konkurs trwa do 31 października 2019 roku. 
3. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Nur.                       

W przypadku udziału w konkursie osoby niepełnoletniej wymagana jest 
pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, która stanowi załącznik 
nr 1 do regulaminu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie czterech fotografii        
z czterech pór roku, wykonanych na terenie gminy Nur. 

5. Fotografie można przesłać drogą elektroniczną na adres: 
biblioteka.publiczna@gminanur.pl lub przekazać na nośniku 
elektronicznym (np. płyta). W tytule maila/opisie nośnika należy wpisać: 
Konkurs „Piękno mojej Małej Ojczyzny”. W wiadomości należy podać: 
imię i nazwisko autora fotografii, adres zamieszkania, telefon kontaktowy 
oraz określić miejsce gdzie została wykonana każda z fotografii. 

6. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości 
stanowić własność uczestnika konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie 
fotografii o niskiej jakości technicznej. 

8. Przekazanie fotografii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem 
Organizatorowi zgody na ich wykorzystanie: bezpłatne, bezterminowe, 
bez żadnych ograniczeń terytorialnych oraz we wszystkich znanych 
formach przekazu, jak również prawo na dokonywanie dowolnych 
opracowań i modyfikacji tych zdjęć, wraz z prawem do wykorzystania 
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wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności                        
do wykorzystania ich w „Kalendarzu Gminy Nur 2020” i innych 
materiałach promocyjnych z zaznaczeniem nazwiska autora.  

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 
warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody                                    
na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnie z art. 13 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia                             
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Administratorem 
danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Nur. 

10. Regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej                    
Urzędu Gminy Nur oraz Biblioteki Publicznej Gminy Nur 
www.nur.naszabiblioteka.com. 

 
Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 
2. Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie dyplomów, nagród                    

i wyróżnień odbędzie się na początku listopada 2019 r. 
3. Nagrodzone zdjęcia zostaną zamieszczone wraz z danymi autora                           

w „Kalendarzu Gminy Nur 2020”. 
4. Uczestnicy konkursu, których zdjęcia zostaną wybrane, będą 

powiadomieni mailem lub telefonicznie o wynikach konkursu. 
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Nur i Biblioteki Publicznej Gminy Nur. 
6. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać osobiście                          

w Bibliotece Publicznej Gminy Nur, drogą mailową lub pod numerem 
telefonu: 86 277 99 11. 
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