Regulamin konkursu „AKTYWNIE Z BABCIĄ I DZIADKIEM”
ORGANIZATORZY I CELE KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „AKTYWNIE Z BABCIĄ I DZIADKIEM” jest
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna.
2. Cele Konkursu:
a) promowanie integracji międzypokoleniowej;
b) poszukiwanie wspólnych pasji dziadków i wnuków ;
c) aktywizacja osób starszych;
d) promowanie wartości rodzinnych.
3. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie
międzypokoleniowych oraz pielęgnowanie wartości rodzinnych.

podejmowania

aktywności

4. Prezentacji wszystkich nadesłanych prac konkursowych dokonamy na stronie internetowej:
www.mokib.pl oraz na stronach facebook.com/bibliotekapilawa ; facebok.com/mokibpg, tam
również poinformujemy o wynikach konkursu.
ADRESACI I WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Piławy Górnej;
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia; zgłoszenia dokonuje osoba dorosła;
3. Fotografia powinna przedstawiać wnuków i dziadków wspólnie realizujących swoje pasje, oraz
aktywnie spędzających wspólnie czas. Nie będą oceniane zdjęcia portretowe oraz o innej
tematyce (z uroczystości rodzinnych itp.);
4.Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się
prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
5. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: halina.kunecka@pilawagorna.pl z
dopiskiem: Imię_Nazwisko- tytuł zdjęcia.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Prace fotograficzne będą przyjmowane drogą elektroniczną od 14 stycznia do 25.01.2021 r;
2. Fotografie oceniać będzie komisja powołana przez dyrektora MOKIB, w dniach 27 – 30 stycznia.
Wyniki konkursu ogłoszone będą do 30 stycznia 2021 r;
3. Odbiór nagrody będzie możliwy wyłącznie osobiście w siedzibie MOKIB, ul. Piastowska 40 w
Piławie Górnej, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 74/837 15 96
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu oraz oświadczenie uczestnika konkursu
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mokib.pl
2. Uczestnik Konkursu przesyłając zdjęcie na konkurs jednocześnie oświadcza, iż:
a) zapoznał się z regulaminem konkursu;

dostępny jest w

b) zapoznał się z oświadczeniem uczestnika konkursu i wyraża zgodę na zapisy zawarte w
oświadczeniu.
3. Dodatkowych informacji udziela Halina Kunecka ,Miejski Ośrodek Kultury, tel. 74 837 15 96
4. Organizator zastrzega sobie prawa do odstąpienia od organizowania konkursu bez podania
przyczyny oraz nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,

