
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MIEJSCE PATRIOTYCZNE W GMINIE JAKUBÓW” 

 

1. Organizatorami konkursu są Wójt Gminy Jakubów oraz Gminna Biblioteka Publiczna  

w Jakubowie. 

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Jakubów. 

3. Cele konkursu 

 Uczczenie 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Rozwijanie umiejętności fotograficznych mieszkańców oraz zachęcenie do prezentowania 

własnej twórczości. 

 Promocja gminy Jakubów i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie. 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Zadaniem uczestnika konkursu jest 

wykonanie zdjęcia miejsca o znaczeniu historycznym na terenie gminy Jakubów. Należy 

dostarczyć odbitkę fotografii o wymiarach ok. 20x25 cm oraz oryginalną fotografię w 

formacie .jpg na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive itp.). Jeden autor może 

złożyć tylko 1 fotografię.  

5. Fotografię należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę/wiek. 

6. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora z uwzględnieniem  

podziału na kategorie wiekowe: 

 dzieci kl. 1-6 

 młodzież kl. 7 – 18 r.ż. 

 dorośli 

7. W przypadku uczniów szkół podstawowych obowiązują wcześniejsze eliminacje szkolne,  

w których zostaną wyłonione najlepsze maksymalnie 3 prace z 1 oddziału szkolnego.  

8. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA, zawierającą 

następujące dane: opis fotografii (miejsce, data), imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa 

szkoły, adres domowy, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna (formularz w załączniku).  

9. Prace należy składać do 31 maja 2018 r. do godz. 16:00 w siedzibie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Jakubowie, ul. Mińska 15. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi  

na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie. Laureaci będą 

zawiadomieni drogą telefoniczną. W konkursie przewidziano nagrody. 

11. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego 

wykorzystania prac (m.in. wykorzystanie w publikacjach), które po konkursie przechodzą  

na własność organizatora.  

12. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów 

swoich danych osobowych na potrzeby konkursu. 

13. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej organizatora 

www.jakubow.pl oraz biblioteka.jakubow.pl. 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
Dane teleadresowe organizatora: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów 

tel. 25/7579328, e-mail: biblioteka@jakubow.pl 
 



 
KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MIEJSCE PATRIOTYCZNE W GMINIE JAKUBÓW” 
 
   

Imię i nazwisko autora 
 

 

Klasa i wiek 
 

 

Adres domowy 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Opis fotografii (miejsce, data) 
 

 

Nazwa i adres szkoły 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

 
 

................................................................ 
podpis 

opiekuna lub pełnoletniego uczestnika 
 

 

 


