Opowiedz własną historię…
konkurs
regulamin

1. Organizatorem konkursu ph. „Opowiedz własną historię” jest Krośnieńska Biblioteka Publiczna.
2. Konkurs jest organizowany w dziedzinie kultury w ramach projektu „Wirtualne biblioinspiracje – od
czytania do działania”.
3. Cele konkursu: promowanie literatury w Internecie, doskonalenie sztuki tworzenia opowieści,
kształcenie umiejętności wykorzystywania nowych technologii i urządzeń multimedialnych do
prezentacji własnej twórczości.
4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby od lat 12 do 100+
Warunkiem udziału w konkursie jest nagranie własnej opowieści/historii, będącej kontynuacją
opowieści przedstawionej podczas warsztatów Joanny Sarneckiej – „Tak się opowiada…” –
nagranie dostępne na kanale YouTube: https://youtu.be/oOD1FhVbHLg
5. Opowieść należy nagrać w formie filmu lub podcastu (format np. mp4 lub mp3) i przesłać na adres:
promocja@kbp.krosno.pl lub dostarczyć na nośniku pamięci zewnętrznej np.: płycie DVD, pendrive,
karcie SD na adres: Krośnieńska Biblioteka Publiczna /ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno, pok.
10/
6. Czas projekcji filmu/nagrania nie powinien przekraczać 10 minut i nie może być krótszy niż 5 minut.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 nagrania.
Wraz ze zgłoszeniem należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora nagrania oraz dane do
kontaktu: e-mail lub telefon oraz dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę uczestnika.
8. Termin nadsyłania prac konkursowych: 21 września 2020 r.
9. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz wykorzystania nadesłanych nagrań w prowadzonych przez Organizatora
konkursu działaniach promocyjnych, w tym publikacjach, materiałach medialnych oraz na portalach
internetowych.
10. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela Organizatorowi nieograniczonej
w czasie licencji niewyłącznej do bezpłatnej publikacji nadesłanych materiałów w mediach i
Internecie w celach promocyjnych.
11. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i
oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one
praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
13. Autorzy 3 wybranych filmów/nagrań otrzymają nagrody książkowe. Laureaci konkursu o miejscu
i terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub pisemnie.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela: mgr Monika Machowicz – tel. 662072178, e-mail:
mmachowicz@kbp.krosno.pl

