1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z
siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs dedykowany jest rodzicom dzieci w wieku około 2-3 lata.
3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i zachęcenie dorosłych do czytania dzieciom.
4. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia o tytule: „Moja pierwsza książka”, zwanego dalej
pracą konkursową.
5. Jeden uczestnik może wysłać jedna pracę konkursową.
6. Praca konkursowa składać się ma z jednego zdjęcia zapisanego w formacie jpg i może
zostać wykonana dowolnym sprzętem fotografującym.
7. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce: rowerek biegowy Puky LR 1 EVA o wartości około 350 złotych dedykowany
dzieciom w wieku 2,5 - 3 lat oraz wejściówka dla dziecka i osoby dorosłej do salonu
fryzjerskiego „Smykolandia” mieszczącego się przy Szczęśliwickiej 49a w Warszawie.
II miejsce - wejściówka dla dziecka oraz osoby dorosłej do salonu fryzjerskiego
„Smykolandia” mieszczącego się przy Szczęśliwickiej 49a w Warszawie na usługę
strzyżenia
III miejsce - wejściówka dla dziecka do salonu fryzjerskiego „Smykolandia” mieszczącego
się przy Szczęśliwickiej 49a w Warszawie na usługę strzyżenia.
8. Prace przyjmowane będą od 6 kwietnia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 do godziny 23.59.
9. Do pracy konkursowej uczestnik musi dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi
Załącznik numer 1 do Regulaminu oraz jeżeli dotyczy zgody na wykorzystanie wizerunków
wszystkich osób ukazanych na przesłanej pracy konkursowej: wizerunek osoby dorosłej
(Załącznik numer 2) oraz wizerunek dziecka (Załącznik numer 3).
10. Uczestnik może przesłać pracę konkursową wraz ze zeskanowanymi załącznikami drogą
elektroniczną na adres mailowy konkurs@bpochota.waw.pl lub przynieść wydrukowane
zdjęcie oraz załączniki osobiście do wybranej placówki bibliotecznej w dzielnicy Ochota.
11. Do 8 maja 2018 roku wyłonieni zostaną laureaci.
12. O wygranej laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i/lub mailową.
13. Rozdanie nagród nastąpi podczas festynu bibliotecznego 11 maja 2018 przy Bibliotekach
„Piątka” i „Pod Skrzydłami” ul. Grójecka 109 w Warszawie.
14. W przypadku zmiany terminu festynu z uwagi na warunki pogodowe, laureaci zostaną
powiadomieni drogą telefoniczną oraz mailową o nowym terminie i miejscu wręczenia
nagród.
15. Przesyłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach
internetowych bpochota.waw.pl, facebook.com/bpochota, instagram.pl/bibliotekaochota
oraz opublikowanie imienia, nazwiska autora na wyżej wymienionych stronach, a także na
wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
16. Organizator ma prawo nagrodzić więcej uczestników niż zostało to wskazane w
regulaminie.
17. Prace oceni trzyosobowe jury powołane przez dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy, które oceni nadesłane prace biorąc pod uwagę wartość artystyczną,
jakość i oryginalność oraz zgodność z tematem.
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
19. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
20. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można kontaktując się mailowo
k.szczepka@bpochota.waw.pl lub telefonicznie 22 659 44 56.
21. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.bpochota.waw.pl
22. Prace konkursowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
23. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie
dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych
danych przez uczestnika konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych
powoduje utratę uczestnictwa w konkursie i utratę prawa do nagrody.

Załącznik numer 1 do regulaminu konkursu „Moja pierwsza książka”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA DO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA”

Imię i nazwisko……………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanej pracy konkursowej oraz że
przenoszę bezpłatnie na Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy prawa autorskie i pokrewne do
przesłanej przeze mnie pracy konkursowej. Oświadczam, że ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne
naruszenie praw autorskich osób trzecich w przesłanej pracy. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i
przyjmuję wszystkie jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w niniejszym
formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.
U. 2016 r. poz. 922)
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w
konkursie.

………………………………………………….
Miejsce, data i podpis

Załącznik numer 2 do regulaminu konkursu „Moja pierwsza książka”
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej ukazanej na pracy
konkursowej
Imię i nazwisko……………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany/a …………………………………….. wyrażam zgodę na zamieszczenie
*przesłanej przeze mnie pracy / *przesłanej przez …………………………… pracy (imię i nazwisko

do konkursu „Moja pierwsza książka” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,
zawierającej mój wizerunek na:
- stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (bpochota.waw.pl)
- serwisie społecznościowym Facebook (facebook.com)
- serwisie społecznościowym Instagram (instagram.com)
- materiałach i stronach promujących placówkę
w celach informacyjnych i promujących bibliotekę,
zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 880 ze
zm.).
zgłaszającego pracę)

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (obecnie i w przyszłości), w tym również o
wynagrodzenie względem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, z tytułu
wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu.
………………………………………….
Miejsce, data i podpis

*niewłaściwe skreślić

Załącznik numer 3 do regulaminu konkursu „Moja pierwsza książka”
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku dziecka ukazanego na pracy
konkursowej
Imię i nazwisko opiekuna prawnego ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania opiekuna prawnego ……………………………………………………………
Telefon opiekuna prawnego………………………………………………………………………………
E-mail opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………

Ja …………………..……….. niżej podpisany/a, wyrażam zgodę publikację wizerunku mojego
dziecka ……………………… data urodzenia …………………….. ukazanego na pracy
konkursowej przesłanej *przez ………………………..… (imię i nazwisko zgłaszającego pracę) / *przeze mnie do
konkursu „Moja pierwsza książka” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa poprzez zamieszczenie
tej pracy konkursowej na:
- stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (bpochota.waw.pl)
- serwisie społecznościowym Facebook (facebook.com)
- serwisie społecznościowym Instagram (instagram.com)
- materiałach i stronach promujących placówkę
w celach informacyjnych i promujących bibliotekę,
zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 880 ze
zm.).

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (obecnie i w przyszłości), w tym również o
wynagrodzenie względem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, z tytułu
wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.
………………………………………………….
Miejsce, data i podpis

*niewłaściwe skreślić

