
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Ongiś i dziś” 
 

§1 Informacje ogólne 
 
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli z siedzibą w 
Kołbieli, ul. Szkolna 1,  05-340 Kołbiel (zwana dalej również „GBP w Kołbieli” lub „Organizatorem”). 
2. Konkurs przebiega pod hasłem „Ongiś i dziś”. 
3. Tematem konkursu jest ukazanie zmian, które zaszły na terenie Gminy Kołbiel na 
przestrzeni lat.  
4. Praca konkursowa ma polegać na zestawieniu starej fotografii: obiektu historycznego lub osoby 
(np. kamienicy, pałacu, dworku szlacheckiego, kościoła, cmentarza, starej fabryki, placu, ulicy, 
krajobrazu, przyrody, członka rodziny, grupy lub jednej osoby itp.) z aktualną fotografią tego obiektu 
lub człowieka/ludzi. Zdjęcie współczesne powinno być skadrowane i wykonane w taki sposób, aby 
możliwie najdokładniej pokrywało się ze zdjęciem historycznym. Istotny jest odpowiedni dobór 
miejsca wykonania zdjęcia, tak aby było one ze zbliżonego planu jak zdjęcie historyczne. Opis do 
zdjęcia powinien zawierać nazwę obiektu, jego lokalizację, opcjonalnie datę powstania zdjęcia, a w 
przypadku osoby/osób imię i nazwisko, wiek oraz krótką informację. 
5. Do pracy konkursowej można wykorzystać również zdjęcia znajdujące się w załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 
6. Zalecane jest, by fotografia historyczna była wykonana przed rokiem 1981 (40 lat). 
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
 

§2 Cele Konkursu 
 
Głównym celem Konkursu fotograficznego jest:  

1) promocja twórczości fotograficznej;  
2) zainspirowanie do poznawania lokalnej historii; 
3) ukazanie wartości historycznych i rodzinnych. 

 
§3 Wymagania formalne Konkursu 

 
1. Prace będą przyjmowane do 30 września 2021 r.  
2.  Fotografie należy dostarczyć: 

1) w formie elektronicznej w formacie JPG, TIF lub PNG;  
2) na adres mailowy: biblioteka@kolbiel.pl lub biblioteka-kultura@kolbiel.pl wpisując w tytule 

maila „Ongiś i dziś”. 
3. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi  
i nieprzedstawianymi w innych konkursach.  
4. Udział w konkursie oznacza akceptację wszystkich. 
5. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 
6. Osoby biorące udział w Konkursie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, 
który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (http://bibliotekakolbiel.pl). Udział  
w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami. 
7. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wypełnienie  „Karty  zgłoszenia”  do Konkursu 
(Załącznik Nr 3), która jest dostępna są na stronie internetowej  http://bibliotekakolbiel.pl oraz  
w siedzibie Organizatora. Prace bez dołączonej i podpisanej Karty zgłoszenia nie będą brane pod 
uwagę. 
8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu oraz promocji 
Gminy Kołbiel oraz Organizatora. Jednocześnie, poprzez zgłoszenie do konkursu, uczestnik wyraża 
zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronach internetowych Gminy Kołbiel, 
GBP w Kołbieli, patronów medialnych lub innych niewymienionych podmiotów, materiałach 
promujących i publikacjach w mediach społecznościowych i prasie. 

mailto:biblioteka@kolbiel.pl
http://bibliotekakolbiel.pl/
http://bibliotekakolbiel.pl/


9. W przypadku, gdy uczestnik konkursu nie ukończył 18-tego roku życia, wszelkie deklaracje, 
oświadczenia, potwierdzenia lub pokwitowania związane z udziałem w konkursie, muszą być 
podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu.  
10. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
 

§4 Ocena prac i nagrody 
 
1. Oceny prac zgłoszonych na konkurs dokona Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora GBP w 
Kołbieli.  
2. Komisja konkursowa wybierze trzy prace zajmujące I, II, i III miejsce. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, przyznania nagród ex aequo oraz 
wyróżnień. 
4. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kołbieli 
nagrody: 

1) I miejsce – bon prezentowy w wysokości 500,00 zł do realizacji w księgarni internetowej; 
2) II miejsce – bon prezentowy w wysokości 300,00 zł do realizacji w księgarni internetowej; 
3) III miejsce – bon prezentowy w wysokości 150,00 zł do realizacji w księgarni internetowej. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej 
GBP w Kołbieli i na Facebooku biblioteki. 
 
 

§ 5 Prawa autorskie 
 

1. Akceptując niniejszy Regulamin, zgłaszający prace do konkursu przenosi na Organizatora autorskie 
prawa majątkowe do pracy konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji w szczególności takich 
jak: druk, dystrybucja techniką cyfrową, najem i wypożyczanie, publiczne wykonanie, reemisja  
w mediach, sieci Internet, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na publikację  
i rozpowszechnianie ich wizerunku, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062). 
3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z jakimikolwiek 
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich uczestnik 
zobowiązuje się ponieść w pełnym zakresie odpowiedzialność cywilnoprawną z tytułu wad prawnych 
zgłoszonych fotografii. 
 

§6 Postanowienia końcowe 
 
1. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. 
2. Uczestnik oświadcza, że samodzielnie wykonał dzieło i przysługują mu autorskie prawa osobiste  

i majątkowe do dzieła. 
3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przerwania,  zmiany  lub  przedłużenia  Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 
4. Organizatorowi  przysługuje  prawo  unieważnienia  Konkursu  bez  podania  przyczyny  

oraz do niewyłaniania zwycięzcy. 
5. Osoby,  które  nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych  w  niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wykluczone z Konkursu. 
6. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii. 
7. Przekazane na konkurs zdjęcia będą umieszczane w materiałach promocyjnych Organizatora 

Konkursu wraz z podaniem imienia i nazwiska ich autora. 
8. Uczestnik konkursu zrzeka się prawa do wynagrodzenia za przekazane prace. 



9. Po ogłoszeniu wyników w GBP w Kołbieli zostanie zorganizowana wystawa prezentująca prace 
wykonane na konkurs.  

10. Załącznikami do niniejszego Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część, są: 
1) Wzory zdjęć; 
2) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych; 
3) Karta zgłoszenia. 

11. Szczegółowe informacje dostępne są w GBP w Kołbieli, tel. 25 757 39 92; biblioteka-
kultura@kolbiel.pl. 
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