
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Pocztówka z Biłgoraja” 

zorganizowanego z okazji 445-lecia miasta Biłgoraja 

 

1.  Organizator 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju 

2. Uczestnicy 

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich powiatu biłgorajskiego, osoby dorosłe. 

3. Cele konkursu 

 uczczenie jubileuszu powstania miasta Biłgoraja, 

 przedstawienie walorów turystycznych i kulturowych miasta, 

 popularyzacja fotografii jako formy przekazu artystycznego wśród dzieci i młodzieży, 

 prezentacja osiągnięć młodych fotografów. 

4. Zasady i warunki uczestnictwa 

a) tematem konkursu jest ciekawe, "pocztówkowe" przedstawienie współczesnego 

oblicza miasta Biłgoraja, które w intersujący sposób zaprezentuje go na pocztówce, 

b) fotografie ukazywać powinny współczesny portret miasta (zabytki, parki, skwery, 

miejsca rekreacji lub współczesną architekturę), 

 dopuszcza się wykorzystanie na jednej pocztówce kilku zdjęć (kolaż), napisów, 

elementów graficznych, 

 prace wykonać można w dowolnym programie graficznym, 

 jeden autor może dostarczyć od 1 do 3 projektów pocztówek, 

 uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia prac (druk na papierze fotograficznym nie 

mniejszym niż 13x18 cm) na adres MiPBP w Biłgoraju ul. Kościuszki 13  oraz 

elektronicznej wersji prac na adres: konkursmipbp@gmail.com, 

 nadesłane prace prosimy opisać w formularzu zgłoszeniowym podając nazwę 

fotografowanego obiektu, w wersji elektronicznej prosimy o podpisanie zdjęć, 

 konkurs rozstrzygany będzie w 4 kategoriach wiekowych:  

I. kl. I – IV SP 

II. kl. V -VIII SP 

III. Szkoły średnie 

IV. Dorośli 

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez formularz dostępny pod linkiem: 

https://forms.gle/KqoEEG48C3wideUw6 

Prace prosimy przesłać do dnia 31 maja 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  

w czerwcu 2023 r. 

 

 

 

https://forms.gle/KqoEEG48C3wideUw6


 

5. Postanowienia końcowe 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). (Dz.Urz.UE.L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) – RODO. 

 Organizator informuje, że dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną 

opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu. 

 Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach 

promocyjnych  

i informacyjnych. 

 

Informacji o konkursie udziela: 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

w Biłgoraju 

ul. Kościuszki 13 

tel. 84 686 51 00, 84 686 27 21 

Kontakt:  konkursmipbp@gmail.com 


