
Regulamin konkursu „Zabierz Lema na wakacje” 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zabierz Lema na wakacje” zwanego dalej „Kon-
kursem” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie, której siedzibą 
jest Biblioteka Główna przy ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot, zwana dalej „Orga-
nizatorem”.  

Cele Konkursu:  
a) promowanie e-czytelnictwa  
b) rozbudzanie zainteresowania literaturą,  
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej,   
d) popularyzacja twórczości Stanisława Lema.  
3. Przedmiotem Konkursu są prace wykonane przez Uczestników Konkursu, których forma jest 
dowolna i może obejmować na przykład: zdjęcia, opowiadania, filmu, grafiki, obrazy, itp. 
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie e-czytania.  
5. Nagrodzona i wyróżnione prace zostaną opublikowane na fanpage’u Sopoteki (face- 
book.com/SopotekaPL).  
6. Pracownicy MBP oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie.  

Przyjmowanie prac  

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.  
3. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 10. rok życia.  
4. Terminarz:  

• przyjmowanie prac do konkursu 9 sierpnia, g. 18:00 – 29 sierpnia 2021 r. godz. 13:00  

• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 30 sierpnia 

• opublikowanie wyników nastąpi najpóźniej 10 września 2021 r.  
5. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się 
prace tworzone wspólnie (współautorstwo).  
6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: bibliotekasopocka@gmail.com 
a w tytule maila napisać „Zabierz Lema na wakacje”.  
7. Praca powinna być zatytułowana imieniem i nazwiskiem uczestnika.  
8. Jeżeli wśród nadesłanych prac znajdą się fotografie, a na fotografiach zostały utrwalone wi-
zerunki osób, to uczestnik, przesyłając fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego 
oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację 
i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.  
9. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, 
udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 



pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wyni-
kającym z treści niniejszego Regulaminu.  
10. Jury będzie oceniało fotografie pod kątem zgodności z tematem konkursu i wartości arty- 
stycznej.  

Jury  

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.  
2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.  
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 
Konkursu.  

Nagrody  

1. Nagrodami w konkursie są gadżety z kolekcji „STANISŁAW LEM” firmy nadwyraz.com: 
kubek i koszulka.  
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.  
3. Wszystkie prace nadesłane w konkursie zostaną zamieszczone na fanpage’u Sopoteki.  
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 
prasie, mediach i Internecie.  
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elek-
tronicznej do 10 września 2021 r.   
6. Nagrody nieodebrane do 31 grudnia 2021 r. przepadają i przechodzą na własność Organiza-
tora.  

Komisja  

1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić 
będą przedstawiciele Organizatora.  
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynika- 
jących z niniejszego Regulaminu.  

Postanowienia końcowe  

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mbp.sopot.pl 
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulami- 
nie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 
3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 
prawo natychmiastowej dyskwalifikacji w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego.  
5. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesła- 
nych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.  



6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 roku.  
7. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.  

 


