Konkurs fotograficzny
„Rzuć okiem na Fundusze Unijne”
w terminie od 8 września 2021 r. do 19 września 2021 r.
Ogłoszenie wyników 22 września 2021 r. o godz. 12.00

Celem konkursu jest:
-zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i poznawania przestrzeni wokół,
-budowanie świadomości społecznej i potrzeb społecznych oraz zapoznanie się ze zmianami
zachodzącymi w przestrzeni wokół społeczności lokalnej,

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs organizowany przez Książnicę Kopernikańską dla osób zainteresowanych zmianami
zachodzącymi w otaczającej przestrzeni.
Konkurs polega na wykonaniu zdjęć (fotografii) jak największej liczby położonych w województwie
kujawsko-pomorskim i zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim obiektów. Mogą to być:
budynki, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, mosty, wiadukty, itp.
Na każdym zdjęciu winna być uwidoczniona tablica informująca o dofinansowaniu obiektu z Funduszy
Unijnych.

ORGANIZATOR:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Juliusza Słowackiego 8.
TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC
Wykonane zdjęcia należy przesłać drogą mailową na adres: fundusze.konkurs@ksiaznica.torun.pl.
Każde zdjęcie winno mieć nadaną nazwę wg następującego wzoru: bydgoszcz-filharmonia-pomorskaulica-andrzeja-szwalbego. W sytuacji, gdy obiekt znajduje się w miejscowości, w której brak jest ulic z
nadanymi im nazwami, wystarczy nazwa tej miejscowości i nazwa obiektu. Wszystkie zdjęcia należy
przesłać jako załączniki do jednego maila, przy czym każde zdjęcie winno stanowić oddzielny
załącznik. Mail należy zatytułować: „Rzuć okiem na Fundusze Unijne” W mailu należy również
podać wskazany przez siebie nick, który obok adresu mailowego będzie identyfikatorem osoby
uczestniczącej w konkursie.
Maksymalna wielkość załączników w jednym mailu, akceptowana to 24 MB (megabajty).
Wszystkie prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie tj.: 19 września 2021 r.

KRYTERIA OCENY
Obowiązuje kryterium ilościowe, tj. wykonanie i nadesłanie jak największej liczby zdjęć spełniających
wymogi konkursowe.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na koncie facebookowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej –
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w poście wydarzenia. Zwycięzcy konkursu będą określeni
(wskazani) za pomocą nicka, który podali w mailu z nadesłanymi zdjęciami.
Nagrodą główną jest hulajnoga elektryczna. Pozostałe nagrody to czytniki e-książek.

UWAGI DODATKOWE
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków wskazanych w niniejszym regulaminie będzie skutkować
tym, że zdjęcia nie będą brane pod uwagę.
Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie i sporne rozstrzyga Organizator.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć nadesłanych na
konkurs.
Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

