
Konkurs fotograficzny 

Biblioteka szkolna                                                    

Zespołu Szkół w Czemiernikach                                 

ogłasza konkurs fotograficzny                                                 

dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) 

i gimnazjum: 

„Ja i książka –  zimowa sesja fotograficzna  

z książką w tle” 

Konkurs polega na samodzielnym 

wykonaniu zdjęcia, które przedstawia 

czytającą postać (twarz nie musi być 

widoczna) w wyjątkowym, niepowtarzalnym, 

ekstremalnym miejscu i ukazującym zimową 

aurą w tle.                                                                      

Zdjęcie należy wysłać na adres biblioteki: 

biblioteka@interia. eu  do 25 lutego 2019r.  

Szczegóły w regulaminie. 

 

 



 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO   

„Ja i książka –  zimowa sesja fotograficzna z książką w tle” 

 

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół w 

Czemiernikach. 

 2. Celem konkursu jest: promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz ukazania umiejętności postrzegania w 

ciekawy sposób niżej wymienionego tematu. 

 3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) i 

gimnazjum. 

 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii. 

 5. Tematem pracy jest książka i czytanie w zimowej aurze. Praca powinna 

przedstawiać czytającą postać. 

 6. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu. 

 7. Jedna osoba może zgłosić do konkursu 1 fotografię.  

8. Uczestnik konkursu przesyła swoją fotografię w formie elektronicznej na 

adres e-mail biblioteki. Praca powinna być opatrzona opisem (tytuł zdjęcia, imię 

i nazwisko autora, klasa).  

9. Prace należy wysyłać do 25 lutego 2019r. Prace zgłoszone po terminie nie 

będą brały udziału w konkursie.  

 10. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w 

konkursie.  

11. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). 

 12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 



1994r. Nr 24, poz. 83). 13. Oceny prac konkursowych dokona Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatora, która przyzna najlepszym pracom 

nagrody i dyplomy. 

 14. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym 

Regulaminie uczestnik oświadcza, że osoby widniejące na fotografiach wyrażają 

zgodę na ich opublikowanie i publiczną ekspozycję. 

 15. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 26 lutego – 1 

marca 2019r. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej.  

16. Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa konkursowych 

prac.  

17. We wszystkich sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem 

decyduje Komisja Konkursowa i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do 

Komisji. 

 


