
                                                               
 

                                                       
 

                                                     REGULAMIN      
                                                                           KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO     

                                                                            ”ZIELONY SIERADZ” 
 
 
 
 
 

1. Konkurs realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Sieradzu                  
i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w ramach projektu „Biblioteki mieszkańcom 
Sieradza” realizowanego w ramach zadania nr 3 – Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez 
imprezy kulturalne, współfinansowanego przez Urząd Miasta Sieradza. 
 

2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i kształtowanie wyobraźni artystycznej, 
rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody, promocja Sieradza poprzez zachęcenie do 
odkrywania przyrodniczych zakątków miasta, popularyzacja idei regionalizmu i sztuki 
fotografowania, wprowadzenie w świat kultury oraz integracja społeczności z biblioteką. 

 
3. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób, mieszkańców miasta Sieradza. Udział                     

w konkursie jest bezpłatny. 
 
4. Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu zdjęcia (uczestnik może przesłać 

maksymalnie dwie prace), dowolną techniką i za pomocą dowolnego urządzenia, 
przedstawiającego artystyczne aspekty przyrody miasta Sieradza.  

 
5. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że jest autorem dostarczonych zdjęć   

i posiada do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich. 
Wyklucza się współautorstwo zdjęć oraz prace z wizerunkami osób.  
 

6. Uczestnicy konkursu dostarczają prace w wersji elektronicznej na adres emailowy: 
konkurs@pbp.sieradz.pl. Minimalna długość boku 3000 pikseli, maksymalna wielkość 
załączonego pliku 20 MB. Do zdjęcia lub zdjęć powinien być dołączony skan formularza 
zgłoszenia do konkursu z oświadczeniem i klauzulą informacyjną, stanowiący Załącznik nr 
1 do Regulaminu. 

 
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace. Zdjęcia nie mogą 

posiadać oznaczeń, w tym znaków wodnych, podpisów, dat. Uczestnik konkursu powinien 
odpowiednio opisać zdjęcie, tj. wskazać miejsce, gdzie zostało ono wykonane. 

 
8. Konkurs trwa od 2 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r. do godziny 18.00. 

 
9. Kryteria oceny: 

- oryginalność zdjęcia, 
- ujęcie tematu i pomysł, 
- aspekt artystyczny.  
 
 



 
10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki 

(www.pbp.sieradz.pl), a także przekazane lokalnym mediom. Rozstrzygnięcie konkursu 
planowane jest na 30 czerwca 2021 r. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie lub mailowo.  
 

11. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech laureatów oraz udział w wystawie 
fotograficznej w Powiatowej Bibliotece Publicznej dla autorów wyróżnionych prac. 

 
12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wystawiania i publikowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 
 
13. Do oceny prac zostanie powołane niezależne jury konkursowe, które podejmie decyzję                    

o kolejności przyznania nagród. Jury będzie się składać z trzech osób - profesjonalnych 
fotografów. 

 
14. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Biblioteki: 

www.pbp.sieradz.pl. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, publikacji jego 
wyników oraz promocji konkursu, a także wyrażenie zgody na korzystanie     
i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu, czyli przesłanie skanu wypełnionego 
formularza zgłoszenia do konkursu z oświadczeniem oraz klauzulą informacyjną, który 
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z powodu zaistnienia 

okoliczności od niego niezależnych. Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora 
jakiekolwiek roszczenie z tym związane. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje 
uczestników telefonicznie i na stronie internetowej biblioteki.  

 
16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 
 
 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU 
im. Władysława Broniewskiego 

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4; NIP 827-11-30-233 
tel./fax 43 827 16 41, tel. 43 822 36 70, 43 822 36 71 

e-mail: info@pbp.sieradz.pl, www.pbp.sieradz.pl 
 

OPIEKUNOWIE KONKURSU:   

Aneta Król akrol@pbp.sieradz.pl 43 822 36 70, 
Paweł Jezierski  pjezierski@pbp.sieradz.pl 43 822 36 71.                   

 
 

 
 

                                                   
                          W ZAŁĄCZENIU FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
                             WRAZ Z OŚWIADCZENIEM  I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ. 

 
 
 

http://www.pbp.sieradz.pl/
http://www.pbp.sieradz.pl/

