
Regulamin konkursu fotograficznego „Lem dziś” 
 
 

 

Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Lem dziś” zwanego dalej „Konkursem” jest 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie, której siedzibą jest Biblioteka 

Główna przy ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot, zwana dalej „Organizatorem”. 
 
2. Cele Konkursu: 
 

a) odkrycie czy i w jaki sposób Lem inspiruje współczesnych artystów,  
b) promowanie twórczości Stanisława Lema,  
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii. 

 
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane przez Uczestników Konkursu. 
 
4. Tematem Konkursu jest prezentacja sposobu w jaki twórczość Stanisław Lema wpływa na 

dzisiejszych artystów. 
 
5. Nagrodzone  i  wyróżnione  prace  zostaną  opublikowane  na  fanpage’u  Sopoteki  
(facebook.com/SopotekaPL). Wybrane fotografie, z wszystkich nadesłanych, zostaną 

zaprezentowane w Sopotece – galerii kultury multimedialnej podczas wystawy artystycznej w 

grudniu 2021 roku. 
 
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 jedno zdjęcie. 
 
3. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 16. rok życia. 
 
4. Terminarz: 
 
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 16 września – 15 listopada 2021 r. 
 
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 18 listopada 2021 r. 
 
• opublikowanie wyników i utworzenie albumu konkursowego: 22 listopada 2021 r. 
 
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza 

się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 
 
6. Sposób dostarczenia prac: 
 

• fotografię należy przesłać drogą poczty tradycyjnej na adres: Sopoteka – galeria kultury  
multimedialnej, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot, Sopot Centrum II p., z 

dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, do dnia zakończenia konkursu (datę wyznacza data 

stempla pocztowego), 



• fotografię można dostarczyć do Sopoteki – galerii kultury multimedialnej osobiście lub 

za pośrednictwem zaufanej osoby trzeciej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za niedostarczenie fotografii przez osoby trzecie. Warunkiem przyjęcia przez 

Organizatora fotografii jest dostarczenie jej w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs 

fotograficzny”. Fotografię można dostarczyć w godzinach otwarcia Sopoteki – galerii 

kultury multimedialnej. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia fotografii w innej 

formie niż określona w niniejszym Regulaminie. 
 

• fotografię można przesłać drogą mailową na adres: sopoteka@mbp.sopot.pl w 

formacie jpg, png lub pdf. 
 
7. Tytuł fotografii należy umieścić na odwrocie zdjęcia lub w nazwie nadesłanego pliku. Do 

fotografii, na osobnej kartce lub w treści maila dołącza się następujące dane: 
 

Tytuł fotografii, imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. 
 

8. Zdjęcie musi mieć format A4 i być wydrukowane na papierze fotograficznym (w przypadku 

wydruku) lub rozdzielczość 300 DPI (w przypadku formy elektronicznej). 
 
9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia po-

chodzących z różnych plików. 
 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienio-

nych wyżej wymogów. 
 
11. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik dostarczając 

fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej 

osoby. 
 
12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię 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 

wynikającym z treści niniejszego Regulaminu. 
 
13. Jury będzie oceniało fotografie pod kątem zgodności z tematem konkursu i wartości artys-

tycznej. 
 
 
 

Jury 

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 
 
2. W skład Jury wchodzą członkowie Sopockiej Szkoły Fotografii. 
 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 
 
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Kon-

kursu. 

mailto:sopoteka@mbp.sopot.pl


 
 
 
 

Nagrody 

 

1. Nagrodą główną są słuchawki bezprzewodowe Philips TAT2236BK/00, trzy książki Stanisława 

Lema oraz plakat autorstwa Przemka Dębowskiego z okazji Roku Lema. 
 
2. Nagroda główna nie podlega wymianie na gotówkę. 
 
3. Jury poza wyłonieniem Laureata Konkursu wyłoni trzy Osoby Wyróżnione. 
 
4. Dla Osób Wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci jednej książki Stanisława  
Lema oraz plakatu autorstwa Przemka Dębowskiego z okazji Roku Lema. 
 
5. Wszystkie fotografie zostaną umieszczone w albumie na fanpage’u Sopoteki. 
 
6. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 
 
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk uczestników 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 

prasie, mediach i Internecie. 
 
8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty 

elektronicznej 22 listopada 2021 r. 
 
9. Nagrody nie odebrane do 6 grudnia 2021 r. przepadają i przechodzą na własność  
Organizatora. 
 
 

 

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 wynikają-

cych 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 Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 
 
3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 

prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 

Regulaminu. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

http://www.mbp.sopot.pl/


5. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nades-

łanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 
 
6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 16 września 2021 roku. 
 
7. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 


