
Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół nr 8 ogłasza konkurs!!!! 

 

Konkurs fotograficzny "Przyłapani na czytaniu" 

Regulamin konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu" zorganizowanego z 

okazji Urodzin Biblioteki Szkolnej 

 

 Organizatorzy: 

Katarzyna Cisek -  nauczyciel bibliotekarz 

Natalia Poray - nauczyciel bibliotekarz 

Cele konkursu: 

1. Rozbudowanie zainteresowań artystycznych w ramach Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych. 

2. Promocja i popularyzacja czytelnictwa 

 Termin konkursu: 

Prace należy składać od 17 października do 17 listopada 2016 roku. 

 Warunki konkursu: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu im. 

Marii Skłodowskiej – Curie. 

2. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, 

pozwalające na powiązanie go z tematyką książki i czytelnictwa. 

3. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 

nadsyłająca: 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, która znajduje się na 

tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację. 

4. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia 

szkody jaką może ponieść Organizator w związku roszczeniami osób trzecich 

związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi 

innymi prawami. 

http://www.gimnazjumrobakowo.ehost.pl/index.php/konkursy-zakonczone/434-konkurs-fotograficzny-przylapani-na-czytaniu


5. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu 

nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i idei 

czytelnictwa. Nadsyłając prace na konkurs, autorzy wyrażają zgodę na: przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego "Przyłapani 

na czytaniu" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, 

poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

6. Każdy uczeń może złożyć jedną pracę konkursową. 

7. Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: natalia.poray@zs8.eu lub 

katarzyna.cisek@zs8.eu w treść emaila wpisując informację: imię i nazwisko, klasa 

autora. 

8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w 

niniejszym regulaminie. 

9. Prace konkursowe oceniane w trzech kategoriach dla klas I-III SP, IV-VI SP oraz I-III 

Gimnazjum 

10. Po trzy najlepsze prace z każdej kategorii zostaną nagrodzone.   

11. Wszystkie prace konkursowe zostaną umieszczone na wystawie na terenie Zespołu 

Szkół nr 8 w Toruniu. 

12. Złożone do konkursu prace pozostają własnością organizatora. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, 

Internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych biblioteki 

szkolnej. 
14. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 8 w 

Toruniu. 

 

W skład komisji konkursowej wchodzą: 

Kamila Grochala, Anna Kolba, Emilia Tyburska 
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