
 
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Przenikanie w przeszłość. Augustów stary i nowy ‘’ 

                              

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu fotograficznego jest APK Miejska Biblioteka 

Publiczna w Augustowie. 

2. Konkurs przebiega pod hasłem: „Przenikanie w przeszłość.                 

Augustów stary i nowy ‘’ 

3. Tematem konkursu jest ukazanie zmian, które zaszły na terenie naszego 

miasta na przestrzeni lat.  Praca konkursowa polega na zestawieniu starej 

fotografii (obiektu historycznego, budynku,  kościoła, cmentarza, placu, ulicy, 

krajobrazu, przyrody itp.) z aktualną fotografią tego obiektu                                  

( tzw. przenikanie). 

Należy zwrócić uwagę, aby zdjęcia archiwalne pobrane były z Domeny 

Publicznej. Wykorzystując zdjęcia należy pamiętać o poszanowaniu autorskich 

praw osobistych twórców. Można wykorzystać zdjęcia osoby prywatnej ( np. 

album rodzinny) ale wyłącznie za zgodą pisemną właściciela. Zdjęcia obiektów 

współczesnych należy wykonać samemu, lub mieć zgodę pisemną od 

właściciela zdjęć na ich wykorzystanie. 

4. Zdjęcie współczesne ma być tak skadrowane i wykonane, aby możliwie 

najdokładniej pokrywało się ze zdjęciem archiwalnym. Ważny jest 

odpowiedni dobór miejsca wykonania zdjęcia, tak aby było one ze zbliżonego 

planu jak zdjęcie archiwalne. Opis do zdjęcia powinien zawierać: nazwę 

obiektu, jego lokalizację . 

5. Praca konkursowa ma być wykonana w dowolnym programie graficznym 

 

 

 



§ 2 

Cele konkursu 

1. Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do 

miasta w którym się wychowali, mieszkają lub sympatyzują 

2. Propagowanie piękna miasta Augustowa  

3. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania 

4. Integracja pokoleń mieszkańców naszego miasta 

5. Doskonalenie umiejętności fotografowania, obróbki zdjęć z wykorzystaniem 

grafiki cyfrowej 

§ 3 

Wymagania formalne Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z Augustowa.  

2. Każdy z uczestników może przekazać 3 prace  wraz z opisem . 

3. Prace należy przesyłać na adres: mbp@biblioteka.augustow.pl, w formacie 

cyfrowym jpg do 03 czerwca 2022 r., dołączając: 

- kartę zgłoszeniową -  załącznik nr 1,  

    - zgodę na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2,  

- zgodę pisemną właściciela, którego zdjęcie zostało wykorzystane przez uczestnika 

konkursu: „Przenikanie w  przeszłość. Augustów stary i nowy ‘’  - załącznik nr 3 

     Załączniki do pobrania na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie. 

4.   Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Przekazanie 

pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji potwierdzającej 

wyżej wymienione okoliczności 

5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji 

Konkursu tj. wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.                            

Jednocześnie,   poprzez podanie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę 

na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej                

i facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie. 



                                                   

§ 4 

Zasady przyznawania nagród 

1. Spośród nadesłanych prac wyłonione  zostaną  najciekawsze fotografie, 

których autorzy otrzymają nagrody.  

2. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na wystawę prac 

konkursowych podczas której ogłoszeni zostaną zwycięzcy. Godzina i miejsce 

zostaną podane na  facebooku oraz na stronie internetowej biblioteki 

3.  Przewidywany termin rozdania nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej 

13.06.2022 r. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu 

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulamin 

3. Kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia 

Konkursu bez podania przyczyny 

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 

autorskich osób trzecich przez Uczestników 

 

Informacje o konkursie można też uzyskać pod numerem tel. 87 643 39 22 lub w 
Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni  Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 
 
 
 
 
                    

 

                                                                                                                                                          



 


