
REGULAMIN INSTAGRAMOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

PODRÓŻUJ Z KSIĄŻKĄ 

 

 

Organizator  

 

1. Organizatorem konkursu Podróżuj z książką jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława 

Lubosza w Tarnowskich Górach.  

 

Cele konkursu  

 

1. Kształcenie, rozwijanie wrażliwości estetycznej.  

2. Promocja literatury, propagowanie czytelnictwa oraz instytucji Biblioteki poprzez fotografię.  

 

Warunki uczestnictwa  

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca konto na Instagramie. Osoby, które posiadają 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie 

ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego (Załącznik nr 2).  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest publikacja na prywatnym koncie Uczestnika  

w serwisie Instagram zdjęcia konkursowego oznaczonego hashtagami #mbptg 

#podróżujzksiążką oraz przesłanie na adres e-mail promocja@biblioteka.tgory.pl zdjęcia 

konkursowego oraz wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych – Załącznik nr 1 (osoby pełnoletnie) lub Załącznik nr 2 (osoby niepełnoletnie).  

3. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane samodzielnie, których autorem jest uczestnik.  

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

Zasady konkursu  

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 01.08-31.08.2022 r.  

2. Zadaniem Uczestnika będzie wykonanie fotografii w dowolnym miejscu spędzania urlopu lub 

wakacji. Fotografia musi zawierać stronę tytułową naszej książki z kodem kreskowym na tle 

ciekawego miejsca. Uczestnik zamieszcza zdjęcie na prywatnym profilu w serwisie Instagram  

i oznacza hashtagami #mbptg #podróżujzksiążką.  

3. Nadesłane zdjęcie musi być samodzielną pracą, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną  

w innych konkursach.  

4. Zakazane jest publikowanie przez uczestników treści niezgodnych z polskim prawem, 

wulgarnych i obraźliwych.  

5. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie 

Organizatora do dyskwalifikacji pracy, która narusza postanowienia zawarte w Regulaminie 

Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika.  

 

 

 

 

 

 



Rozstrzygnięcie konkursu  

 

1. Weryfikacja zgłoszeń dokonywana będzie przez osoby wyznaczone przez Organizatora 

konkursu.  

2. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody.  

3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.  

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub rezygnacji przez 

Zwycięzcę z nagrody, przypada ona kolejnej osobie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub nieprzyznania jednej  

z nagród.  

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.09.2022 r. i zostanie podane do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem portali społecznościowych: Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej 

Organizatora.  

7. Zgłaszając pracę do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu 

zgodnie z niniejszym regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 

opublikowanie swojego imienia, nazwiska, a także informacji o otrzymanej nagrodzie.  

8. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych  

z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania 

nagrody.  

9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej Organizatora,  

w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram oraz udzielają Organizatorowi 

nieodpłatnej, bezterminowej licencji na użytkowanie przesłanych zdjęć.  

 

Postanowienia końcowe  

 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

regulaminu, w szczególności jeżeli tematyka będzie naruszać prawa osób trzecich lub w 

jakikolwiek inny sposób będzie naruszała przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

3. W przypadku wystąpienia z roszczeniami osób trzecich, zaspokaja je w całości uczestnik 

konkursu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych, nieprawidłowego oznaczenia 

zdjęć czy awarii serwisu Instagram.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. Podanie 

nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem nagrody.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie, 

jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od nich.  

7. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu konkursu upoważnia 

Organizatora do wyłączenia uczestnika z udziału w konkursie oraz powoduje utratę prawa do 

nagrody.  

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Instagram ani z nim związany.  

9. Serwis Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności za roszczenia uczestników. 

10. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są 

Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. 


