
 

 

 

 Regulamin konkursu fotograficznego „Podróż za jeden uśmiech” – online 

 

1. Organizator 

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie.  

 

2. Cel i przedmiot konkursu  

 promowanie czytelnictwa i Biblioteki, 

 kształtowanie pomysłowości i kreatywności, 

 zachęcenie do odwiedzenia bibliotek znajdujących się w Polsce i za granicą. 

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, posiadających konto  

na Facebooku 

3. Czas trwania akcji  

4.07.2022 r. – 19.08.2022 r. – przesyłanie zgłoszeń w formie fotografii, oddawanie 

głosów 

26.08.2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu na Facebooku  Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Hrubieszowie 

4. Zasady konkursu 

 Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego swoją 

postać na tle dowolnej biblioteki w Polsce lub na świecie, z widocznym 

napisem „Biblioteka”. 

 Umieszczenie swojego zdjęcia na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Hrubieszowie w komentarzu pod postem o tytule: Konkurs wakacyjny, 

przypiętym na górze strony, w dniach 4.07 – 19.08.2022 r.  

 W konkursie zostaną nagrodzeni trzej autorzy zdjęć z największą liczbą 

polubień  pod zdjęciem na profilu Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Będą brane pod uwagę głosy oddane do 19.08. do godziny 23:59.  

 Jeden uczestnik może umieścić dowolną liczbę zdjęć, pod warunkiem,  

że będą to zdjęcia bibliotek z różnych miejscowości. 



 

 

 W przypadku uczestnika, który zamieścił więcej niż jedno zdjęcie, podczas 

zliczania głosów będzie brane pod uwagę tylko zdjęcie z największą ilością 

głosów (polubienia z kilku zdjęć nie sumują się). 

 Trzem różnym autorom zdjęć zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody  

o wartości 100 zł. 

 Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

 Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie 

wizerunku na stronie internetowej oraz profilu Facebook Biblioteki. 

 Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 

 W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna jest zgoda rodzica (opiekuna) 

stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu. Wypełnioną zgodę należy 

dostarczyć do organizatora. 

 

 5.  Postanowienia końcowe 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w celu 

rozstrzygnięcia konkursu. 

 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w celu 

dostarczenia nagrody, nagroda przejdzie na autora zdjęcia następnego  

w kolejności pod względem ilości polubień.  

 Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod 

numerem telefonu 84 696 30 47 lub pisząc na adres mailowy 

mbp.hrubieszow@gmail.com w tytule wpisując „Podróż za jeden uśmiech. 

Konkurs wakacyjny”. 

 Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do  

Regulaminu konkursu fotograficznego  

„Podróż za jeden uśmiech”  

 

Zgoda rodzica (opiekuna) na udział osoby niepełnoletniej w konkursie fotograficznym  

„Podróż za jeden uśmiech”  

organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie 

 

 

 Ja, niżej podpisany/a……………………………....…………………………..………………………. (imię nazwisko, stopień 

pokrewieństwa) wyrażam zgodę na udział 

…………………………............................................................................ (imię i nazwisko, stopień 

pokrewieństwa, wiek) w konkursie fotograficznym „Podróż za jeden uśmiech” organizowanym przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie. 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego 

postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.  

 

……………………………………………………………………………………………… (data, imię i nazwisko, podpis rodzica 

lub opiekuna, podpis biorącego udział w konkursie) 


