
Regulamin konkursu fotograficznego „Czytanie uskrzydla” 

1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu fotograficznego „Czytanie uskrzydla”   

jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Pomysłodawcą konkursu  

i sponsorem nagrody głównej jest Mimbres - Pracownia Ceramiki. 

2. W  Konkursie  mogą  brać  udział  wszyscy  czytelnicy  Biblioteki  Publicznej  w  Dzielnicy  

Wesoła   m.st. Warszawy bez względu na wiek. Celem projektu jest:  

a. promocja czytelnictwa i działań biblioteki 

b. popularyzacja ceramiki jako sztuki i środka wyrazu artystycznego 

c. inicjowanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i dorosłych 

3. Warunki uczestnictwa:  

a. udział w Konkursie jest bezpłatny 

b. przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez 

uczestnika 

c. uczestnik może dostarczyć lub przesłać tylko jedno zdjęcie 

d. na zdjęciu powinny znajdować się ceramiczne skrzydła, umieszczone na elewacji 

budynku Filii nr 2 w Zielonej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 

przy ulicy Podleśnej 38. Tylko takie zdjęcia będą brane pod uwagę w trakcie wyłaniania 

zwycięzców 

e. zdjęcia ukazujące treści niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne bądź 

niezgodne z prawem nie będą dopuszczone do konkursu 

f. przyjmujemy prace wysłane tylko drogą mailową, na adres: 

konkurs.wesola@bibliotekawesola.pl, temat maila powinien zawierać zapis: „Czytanie 

uskrzydla”.   

g. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego (do pobrania ze strony www), jako załącznika do e-maila.  

h. autorzy zdjęć (w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie prawni) wyrażają zgodę 

na opublikowanie ich danych osobowych w prasie, w mediach społecznościowych 

(Facebook i Instagram), na kanale YouTube oraz na stronie internetowej organizatora 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 

133, poz. 83 z późniejszymi zm.). 

i. zgłoszenie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 

nadsyłająca zdjęcia jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia praw autorskich  

i majątkowych do tej fotografii, a także prawa te nie są obciążone prawami osób 

trzecich 

j. przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w bibliotekach 

w Wesołej oraz na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na kanale 

YouTube Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Mimbres - 

Pracowni Ceramiki. Autorzy zgadzają się na publikowanie fotografii na wyżej 

wymienionych polach eksploatacji. 

k. przysłanie zdjęć oznacza akceptację regulaminu konkursu 

4. Termin dostarczenia prac:  do 30 września 2021 r.  

5. Wyłonienie laureatów Konkursu:  

a. zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania online 

b. jeśli nie uda się wyłonić zwycięzców w drodze głosowania zdjęcia zakwalifikowane  

do udziału w Konkursie oceni jury  powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora 

c. rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w październiku 

d. Główną nagrodą w konkursie są warsztaty z lepienia i szkliwienia, które odbędą się  

w Pracowni Ceramiki „Mimbres”. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 


