
 

REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO   

„ZACZYTANI”  

 

I ORGANIZATOR I UCZESTNICY 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ZST-W w Trzcianie.  

2. Konkurs skierowany jest do uczniów ZST-W w Trzcianie.  

 

II CELE KONKURSU  

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.  

2. Promocja i popularyzacja czytelnictwa.  

3. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz sposobu wyrażania emocji. 

  

III PRACE KONKURSOWE  

1. Zadaniem uczestników będzie wykonanie fotografii dowolnym aparatem fotograficznym, telefonem 

lub tabletem.  

2. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG, o rozdzielczości do 300dpi i maksymalnym rozmiarze 

pliku 3MB.  

3.Tematyka zdjęć jest dowolna, powinna jednak pokazać, że czytanie w domu, miejscach publicznych 

(np. szkoła, ulica, park  itp.) to przyjemność i atrakcyjna forma rozrywki wypełniająca wolny czas.  

4. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 prace fotograficzne. Zdjęcia należy przesłać 

drogą elektroniczną na adres : jpatro@vp.pl Prace należy przesłać do dnia 16 grudnia 2020r . Przesłane 

pliki należy podpisać wg wzoru: imię_nazwisko_klasa_nr fotografii (anna_kowalska_1twb_3)  

 

 

 



IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej ( po powrocie do 

szkoły w holu szkolnym),  na stronie internetowej szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcianie.  

 

V WYKORZYSTANIE PRAC  

1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na wystawach pokonkursowych, na stronie 

internetowej szkoły, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych 

z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych 

Organizatora.  

2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu 

pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone 

prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik 

przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii, wyraziła 

zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się 

wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator  w związku z roszczeniami 

osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych 

praw.  

 

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

2. Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.  

4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów  z przesyłaniem 

danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator 

nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

           Joanna Patro 


