
Zasady udziału w konkursie  

Historia jednej fotografii  

skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych  

w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literacki Sopot 2015 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie z siedzibą przy ul. Obrońców 

Westerplatte 16. 

2. W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z Uczestnikami konkursu upoważniona jest 

Marta Czarnecka, e-mail: biuro@literackisopot.pl 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Czas trwania konkursu: 25.02.2015 roku do 11.05.2015 roku. 

5. Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę, na którą składa się fotografia i praca pisemna.  

6. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorących udział w Konkursie za zgodą 

swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

7. Wymogi formalne nadsyłanych prac:  

Praca literacka może mieć dowolną formę, tematycznie powinna być związana z dołączonym                  

do pracy zdjęciem. Praca pisemna nie może przekroczyć 3000 znaków, należy nagrać ją na płytę 

CD/DVD (preferowany format doc) oraz wydrukować w dwóch egzemplarzach.  

Dołączona do pracy literackiej fotografia powinna mieć formę odbitki/wydruku na podłożu                          

o wymiarach 20x30cm. Na płycie powinien być także nagrany plik użyty do wykonania                             

tej odbitki/wydruku. (preferowany format JPG – sugerowany minimalny rozmiar pliku 2000 px                     

na krótszym boku ). 

8. Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść 

Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich o prawa autorskie do nadesłanych fotografii 

bądź tekstu, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami. W szczególnych przypadkach 

uczestnik powinien mieć pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku. 

9. Każda praca powinna zostać opatrzona słownym godłem, czyli dowolnym hasłem, które ma 

zastąpić prawdziwe imię i nazwisko autora. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna 

koperta zawierająca podpisany regulamin oraz dane osobowe: imię, nazwisko, adres i data 

urodzenia uczestnika, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu z uczestnikiem. 

10. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. 

11. Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace, spełniające warunki formalne i merytoryczne.  

12. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 12 czerwca 2015 roku.  

13. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej 

Międzynarodowego Festiwalu „Literacki Sopot” www.literackisopot.pl, a autorzy zwycięskich prac 

konkursowych zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego. 

14. Przewidziane jest również wykorzystanie wyłonionych prac na antenie telewizji regionalnej                          

i ogólnopolskiej oraz na potrzeby promocji festiwalu Literacki Sopot.  



15. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną 

zdyskwalifikowane.  

16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje jury konkursu. Organizatorzy nie pokrywają 

kosztów przygotowania prac oraz nie odsyłają materiałów nadesłanych przez Uczestników.  

17. Pracę należy dostarczyć (osobiście lub pocztą – decyduje data stempla pocztowego) w terminie 

do 11 maja 2015 roku na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej, Obrońców Westerplatte 16,                      

81-706 Sopot z dopiskiem Konkurs szkolny. 

 

Zasady korzystania i rozpowszechniania przez organizatorów zgłoszonych prac 

1. Organizatorom przysługiwać będzie prawo do bezpłatnego zwielokrotniania nadesłanych prac przez 

ich powielanie każda znaną techniką (np. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową) 

w ilościach i wielkościach nakładu uzasadnionych potrzebami Organizatorów.  

2. Uczestnik konkursu, nadsyłając pracę, zgadza się na bezpłatne zamieszczenie jej kopii na stronach 

internetowych Organizatora oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów 

edukacyjnych i informacyjnych.  

3. Organizatorom przysługiwać będzie prawo do nieodpłatnego udostępniania, użytkowania                             

i rozpowszechniania oryginałów prac i ich kopii, nadawania drogą przewodową i bezprzewodową, które 

obejmuje prawo do wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego ich udostępniania w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a także 

wprowadzanie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie prac lub ich 

fragmentów do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, 

artykułu prasowego.  

4. Organizatorzy będą mogli użyczać swoich praw do prac nieodpłatnie innym osobom i instytucjom – 

zgodnie z zakresem i celem ich działania, w szczególności do celów poznawczych, badawczych                     

i dydaktycznych – z wyłączeniem wykorzystywania w celach komercyjnych.  

5. Każde wykorzystanie pracy wymaga ujawnienia nazwiska Autora w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

Miejscowość, data, Podpis uczestnika / przedstawiciela ustawowego 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie  

Historia jednej fotografii 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………… jako przedstawiciel 

ustawowy ……………………………………………………………………… (imię i nazwisko 

uczestnictwa konkursu) wyrażam zgodę na jego udział  

w konkursie Historia jednej fotografii zgodnie z warunkami określonymi  

w Zasadach udziału w konkursie. 

 



Oświadczenie 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości………………………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika 

konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie 

została zgłoszona do konkursów o podobnej tematyce. Wyrażam zgodę na udzielenie 

Organizatorom konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnej licencji na 

umieszczenie pracy w całości lub częściach na stronach internetowych Organizatorów konkursu, 

wykonanie reprodukcji oraz powielanie jej w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych 

z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatorów. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych 

osobowych……………………………………………………...(imię i nazwisko uczestnika konkursu) w 

bazie danych Organizatorów oraz przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celu 

przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania pracy przez Organizatorów.  

 

 

 

Miejscowość, data, Podpis  

(podpis przedstawiciela ustawowego), (podpis uczestnika)  

 


