REGULAMIN KONKURSU
„Fantastyczna Leśna”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Leśnej.
2. Konkurs trwa od dnia 01.07.2021 r. do dnia 20.08.2021 r.
Przedmiot i cele konkursu
Konkurs jest konsekwencją spotkania autorskiego z Tomaszem Szyrwielem, które odbyło się w Domu
Kultury w Leśnej w dniu 10.06.2021 roku.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy fotograficzno-plastycznej dowolną techniką (np.: kolaż,
rysunek, grafika komputerowa). W ramach konkursu należy zrobić zdjęcie w mieście Leśna lub okolicy,
które przedstawia miejsce takie jak np.: budynek czy budynki, drogę, krajobraz, rzekę Kwisę itd., następnie
dorysować do zdjęcia wymyśloną, fantastyczną Bestię, dobrą lub złą, nadać jej imię wraz z krótką
informacją o samej Bestii.
Uczestnik konkursu może swoje zdjęcie, na którym będzie tworzyć Bestię, wydrukować w sekretariacie w
Domu Kultury w Leśnej. Gotową pracę wykonaną w komputerze przy pomocy programów graficznych
uczestnik konkursu również może wydrukować w sekretariacie w Domu Kultury w Leśnej.
Uczestnicy konkursu mają zainspirować się „Bestiariuszem Jeleniogórskim” autorstwa Tomasza Szyrwiela –
fotografa, pisarza i grafika – który do uchwyconych aparatem fotograficznym ciekawych miejsc w okolicy
kotliny jeleniogórskiej dopowiada wymyśloną Bestią interesujące historie z gatunku science fiction. Więcej
informacji można uzyskać na stronie autora: jeleniajestspoko.pl
Pracę konkursową: fotografię wraz z Bestią (w dowolnej technice) w formacie A4 oraz informacją na
osobnej kartce zawierającą imię Bestii i krótki jej opis wraz z danymi autora, należy dostarczyć do siedziby
Biblioteki Publicznej w Leśnej w terminie do 20.08.2021 roku.
Cele konkursu:
 pokazanie uroczych zakątków Leśnej i okolic,
 promocja gminy Leśna,
 rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci i młodzieży,
 pogłębianie umiejętności plastycznych i fotograficznych dzieci i młodzieży.
Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 12 – 18 lat z gminy Leśna.
Warunki udziału
1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.
2. Fotografię wraz z Bestią w formacie A4 oraz informacją na osobnej kartce zawierającą imię Bestii i
krótki jej opis wraz z danymi autora należy przesłać na adres Biblioteki Publicznej w Leśnej: ul.
Pocztowa 10, 59-820 Leśna w terminie do dnia 20.08.2021 roku lub osobiście w godzinach otwarcia
biblioteki. Prosimy podać imię, nazwisko, wiek dziecka oraz numer telefonu do opiekuna.
Zasady konkursu:
1. Każdy autor może przesłać na konkurs jedną pracę fotograficzno-plastyczną wraz z opisem.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcie może być czarno-białe, w sepii lub kolorowe.
3. Zdjęcia należy wykonać telefonem komórkowym lub cyfrowym aparatem fotograficznym.
4. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i
nagradzane.
Zasady przyznawania nagród
1. Organizator przewiduje nagrody w postaci książki Tomasza Szyrwiela ,,Bestiariusz Jeleniogórski”
Tom I wraz z podpisem autora dla wyłonionych przez Komisję konkursową zwycięzców.

2. Najlepsze prace zostaną również opublikowane na Facebooku Biblioteki Publicznej w Leśnej, na
Facebooku i stronie internetowej Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej oraz w Panoramie Leśnej.
3. Z otrzymanych prac zostanie zorganizowana wystawa w Domu Kultury w Leśnej.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 04.09.2021 roku podczas
Narodowego Czytania 2021 organizowanego na Rynku w Leśnej.
2. Wyniki konkursu oraz nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie okislesna.pl Facebooku
Biblioteki Publicznej w Leśnej oraz na Facebooku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej i
zaprezentowane w formie wystawy w Domu Kultury w Leśnej.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia
nagród.
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie i nadesłane pracy jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu
konkursu.
2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega
sobie prawo do ich publikacji.
3. Poprzez udział w konkursie opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na to, iż Organizator Konkursu
może wykorzystać wizerunek uczestnika w materiałach promocyjnych Organizatora.
4. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i
wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora na Facebooku i na stronie
internetowej organizatora.
5. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich
weryfikacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu czy odwołania konkursu z przyczyn nie
zależnych od Organizatora.

