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TAM czyTAM?! 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. 

2. Uczestnicy dostarczają najwyżej dwie odbitki fotografii  wykonanej dowolną techniką 

z zachowaniem formatu odbitki  15 x 21 cm. 

3. Fotografia powinna przedstawiać przede wszystkim książkę w ciekawym miejscu, 

otoczeniu, sytuacji. 

4. Każda fotografia musi być opatrzona tytułem, który będzie ważnym elementem oceny 

pracy.  

5. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej 

publikowane i nagradzane. 

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach: 

 I kategoria wiekowa 10 – 12 lat  

 II kategoria wiekowa  13 – 15 lat  

 III kategoria wiekowa 16 – 18 lat. 

7. Udział w konkursie jest  oświadczeniem, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają 

zgodę na ich publikację. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „karty zgłoszenia do konkursu”. 

9. Formularz karty jest dostępny na stronie internetowej  oraz w siedzibie Organizatora. 

Kartę zgłoszenia należy przekazać do Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej  (ul. Bankowa 

27) w kopercie na której umieszczone zostanie godło uczestnika. Takie samo godło 

należy umieścić obok tytułu pracy z tyłu zdjęcia i przekazać  w osobnej kopercie również 

opatrzonej godłem. 

10. Termin zgłaszania zdjęć upływa 22 listopada 2014 r. 

11. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie, a ich autorzy nagrodzeni. 

12. Wręczenie nagród laureatom konkursu przewidziane jest na 06 grudnia 2014 r.   

(sobota) o godz. 11:00 w siedzibie Książnicy Karkonoskiej, ul. Bankowa 27. 

13. Nadesłanie prace przechodzą na własność JCIiER Książnica Karkonoska w Jeleniej 

Górze. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu autorzy nieodpłatnie przenoszą na 

Organizatora prawa autorskie art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994 nr 24 

poz. 83), akceptują warunki konkursu oraz wyrażają zgodę na ich bezpłatne 

eksponowanie, publikowanie i powielanie. 

14. Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej karty lub błędnie opisane. 
 


