
 

Regulamin konkursu fotograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu 

„Tropem XIX wiecznych kamienic Bytomia. Śródmieście.” 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Władysława 

Studenckiego w Bytomiu, zwana dalej „MBP”.  

Celem konkursu jest:  

a) poznanie XIX wiecznej historii miasta, 

b) ukazanie piękna zabytkowych bytomskich kamienic, 

c) aktywizacja czytelnictwa, 

d) promocja biblioteki i miasta. 

2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. 

3.W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, tj. pracownicy MBP oraz ich rodziny. 

 

§2. 

Warunki uczestnictwa 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie ciekawych oraz oryginalnych zdjęć 

przedstawiających XIX wieczne kamienice znajdujące się w śródmieściu Bytomia. 

Zdjęcia powinny być zrobione w formie pozwalającej na wykorzystanie ich podczas wystawy 

pokonkursowej.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć, każde w formacie A4. 

3. W konkursie oceniane będą pomysłowość oraz jakość fotografii. 

 

§3. 

Przebieg i zasady konkursu 
 

1. Od chwili ogłoszenia konkursu do 25 listopada 2016 r. prace można dostarczać osobiście 

(agendy udostępniania zbiorów) lub pocztą, z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY: 

„Tropem XIX wiecznych kamienic Bytomia. Śródmieście.”, pod wskazany adres:  

Miejska Biblioteka Publiczna 

Dział Udostępniania Zbiorów 

pl. Jana III Sobieskiego 3 

41-902 Bytom 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany, przedłużenia czasu 

trwania konkursu lub jego odwołania z przyczyn od Niego niezależnych.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać:  

a) fotografie wykonane w formacie A4 na papierze fotograficznym, 

b) formularz zgłoszeniowy w brzmieniu graficznym: 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 

 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Adres zamieszkania  

Rok urodzenia lub 

wiek 

 

Praca konkursowa 

tytuł 

 

Praca konkursowa 

tytuł 

 

Praca konkursowa 

tytuł 

 

Praca konkursowa 

tytuł 

 

Praca konkursowa 

tytuł 

 

 

c)  podpisane oświadczenie następującej treści:  

 

 [„Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez MBP (Miejska 

Biblioteka Publiczna, 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 3) moich danych osobowych 

zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z 1997 r., poz. 883 

ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu. Zostałem/am poinformowany/a o prawie 

dostępu do treści moich danych osobowych dobrowolnie podanych oraz do ich poprawiania i 

usuwania.”]  

4. Za zgodą autorów prace konkursowe nie będą zwracane, lecz zostaną przekazane Pracowni 

Historii Bytomia MBP celem ich udostępniania na miejscu osobom korzystającym z MBP. 

5. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Dyrektora MBP w Bytomiu. 

Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zmianie.  

6. Laureaci zostaną poinformowani o werdykcie jury telefonicznie lub mailowo.  

7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 

 

§4. 

Ochrona danych osobowych i publikacja prac 
 

1. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem MBP   

o tym, iż prace nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności ich rozpowszechnienie nie 

będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób w nich przedstawionych.  

2. Prawa autorskie do zgłoszonych fotografii pozostają własnością ich autorów. MBP zastrzega 

sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich fotografii w postaci elektronicznej na 

stronie MBP – zawsze z oznaczeniem ich autora.  



3. MBP zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu -  prace prezentowane 

na stronie internetowej będą opisane ograniczonymi danymi (imię        

i nazwisko lub pseudonim autora oraz tytuł pracy).  

4. MBP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji dotyczących 

autorów.  

5. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do MBP.  

 

§5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.biblioteka.bytom.pl oraz   

w agendach MBP.  

2. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 787 06 01 do 03 

wewn.: 117 oraz pod adresem e-mail: wb@biblioteka.bytom. 
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