
Regulamin konkursu fotograficznego „Ochota wczoraj i dziś",  

organizowanego w ramach projektu „FotoOchota". 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.  

2. Celem Konkursu jest wzbogacenie zasobów projektu „FotoOchota” oraz promocja Biblioteki 

Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy i projektu „FotoOchota". 

3. Rozpoczęcie konkursu ogłasza się 31 marca 2014 r. i trwa on do 24 kwietnia 2014 r. 

 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy z wyłączeniem pracowników Biblioteki i ich rodzin. 

2. Do Konkursu należy zgłaszać fotografie wykonane współcześnie, które obrazują miejsca            

udokumentowane na stronie internetowej projektu „FotoOchota” dostępnej pod adresem 

www.fotoochota.waw.pl 

3. Do Konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane dowolną techniką, ale zapisane w wersji cyfrowej, 

w formacie JPG. 

4. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć, jednak jedno miejsce może być sfotografowane tylko 

jeden raz. 

5. Zdjęć nie można poddawać żadnej obróbce graficznej. 

6. Zgłoszenie pracy obejmuje: 

a) przekazanie fotografii w formacie JPG. 

b) przekazanie danych uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres e-mailowy 

Uczestnika.  

7. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:  

a) posiada pełnię praw autorskich do zdjęcia, osobistych i majątkowych 

b) zgłoszone do Konkursu zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich 

praw  osobistych i majątkowych 

c) udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie ze 

zdjęcia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora 

przy publikacji jego prac. W celu jego publikacji na stronie internetowej projektu 

„FotoOchota” (www.fotoochota.waw.pl), stronie Biblioteki (www.bpochota.waw.pl) oraz 

powiązanymi z nimi profilach na portalach społecznościowych (facebook.com/fotoochota, 

facebook.com/bpochota), a także na wystawach organizowanych przez Bibliotekę. 

8. Przekazanie plików jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć na stronie 

projektu „FotoOchota”. 

9. Prace należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  konkurs@bpochota.waw.pl. 

10. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 kwietnia 2014 r. 

 
III .WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU 

1. Konkurs rozstrzyga trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora z grona 

pracowników Biblioteki.  

2. Ocenie komisji podlegać będzie: 

a) podobieństwo kadru do zdjęcia z projektu „FotoOchota”. 

b) walory dokumentacyjne zdjęcia. 

3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na 

ekwiwalent pieniężny.  

4. Zdjęcia wykonane przez laureatów konkursu oraz inne wybrane przez Komisję Konkursową, zostaną 

opublikowane na stronie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota oraz projektu „FotoOchota”. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Biblioteki oraz projektu „FotoOchota” do dnia  

30 kwietnia 2014 r. 

6. Zdjęcia zostaną zaprezentowane w formie wystawy na pikniku bibliotecznym „Pod Skrzydłami”  

w dniu 8 maja 2014 r.  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłaszając się do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie bez podania         

przyczyny. 
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