
 

„Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę, mówiła Patricia. Dzięki nim uczysz się, 
mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz 
razy tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy - 
samotność, upiory i tym podobne…”                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                     Arturo Pérez-Reverte – 

                                                                                                                                                                              "Królowa Południa" 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO 

„Czytamy książki” 

 

 
§ 1. Organizator  

1.1. Biblioteka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie zwana dalej Organizatorem ogłasza 

konkurs fotograficzny „Czytamy książki”. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i 

młodzieży.  Zachęcenie uczniów szkoły do pokazania za pomocą obrazu fotograficznego tego co wydaje 
się w książkach ciekawe, magiczne, niesamowite, wyjątkowe i warte pokazania. 

§ 2. Harmonogram konkursu 
 
2.1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie prac. 
2.2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki szkolnej w Trzygłowie z dopiskiem Konkurs  

       Fotograficzny:  „Czytamy książki”. 
2.3. W konkursie będą rozpatrywane tylko te prace, które zostaną złożone osobiście lub przesłane   
       pocztą w terminie: do 17 grudnia 2021r. Decyduje data stempla pocztowego. 
2.4. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i czasie wręczenia nagród  
       telefonicznie bądź przez wychowawcę klasy 
2.5. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana w dzienniku Librus. 
  
§ 3. Warunki uczestnictwa 
 
3.1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
3.2. Konkurs jest organizowany dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej im. Jana Pawła II  
       w Trzygłowie.  
3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z członkami Jury. 
3.4. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu  
       i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście. 
3.5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz informacji  
       o otrzymanej nagrodzie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej Szkoły podstawowej  
       im. Jana Pawła II w Trzygłowie.   
 
§ 4. Zasady konkursu 
 
4.1. Na konkurs przyjmowane będą fotografie w postaci wydruków bądź odbitek fotograficznych w  
       minimalnym formacie 15 x 20 cm  wykonane osobiście przez uczestników do których przysługują  
       uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, nienaruszające praw osób  
       trzecich. 
4.2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. 
4.3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 
4.4. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej.  
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4.5. Każde zdjęcie opisywane jest następującymi informacjami:  
 
      a. imię i nazwisko 
      b. klasa  
      c. numer telefonu ucznia lub nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego 
      d. tytuł zdjęcia  
 
4.6. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, umieszczoną na końcu niniejszego regulaminu. 
        
§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu 
 
5.1. Dostarczone zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe powołane przez Organizatora. 
5.2. Jury spośród nadesłanych zdjęć wybierze trzy, które zostaną nagrodzone.  
5.3. Nagrodami w konkursie będą wartościowe nagrody rzeczowe. 
5.4. Nagrody otrzymanej w Konkursie nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny. 
5.5. Jury ponadto zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 
5.6. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
5.7. Miejscem posiedzeń Jury jest :  Biblioteka Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie. 
5.8. Z uwagi na charakter Konkursu, nagrody przyznane w Konkursie są zwolnione z opodatkowania  
       podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca  
       1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361).  
 
§ 6. Prawa autorskie 
 
6.1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez  
       Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody  
       w formie  oświadczenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku  
       Dz. U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.). 
6.2. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace mogą być wykorzystywane w szerokim pojęciu do  
       promocji konkursu. Wybrane prace mogą być wykorzystywane przez Organizatora na zasadach  
       ogólnie przyjętych a w szczególności w celu promocji czytelnictwa, kolejnych edycji konkursu oraz  
       działalności Organizatora. 
6.3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw  
       osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz  
       że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na  
       fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie  
       opisanym w punkcie 6.2.  
6.4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z  
       tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych związanych z korzystaniem ze zdjęć, uczestnik  
       zgłaszający zdjęcie pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takiej osoby. 
6.5. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym  
       Regulaminem. 
6.6. Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności  
        wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego  
        udostępniania zdjęć. 
 
§ 7 Postanowienia końcowe 
 
7.1. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu oznaczało będzie wykluczenie uczestnika w rozstrzygnięciu  
       Konkursu. 
7.2. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i  
        zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 
 
 

 

 

 

 



 

Karta zgłoszenia do konkursu 
„Czytamy książki” 

 
 
 

1. Imię i nazwisko ucznia, wiek: 
 

............................................................................................................................... 
 

2. Numer telefonu ucznia lub nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego 
............................................................................................................................... 
 

3. Spis prac: 
 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 
 

4. Klasa którą uczeń reprezentuje oraz imię i nazwisko wychowawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że jestem jedynym autorem prac zgłoszonych do konkursu.  

Osoby na fotografii zgodziły się na rozpowszechnienie ich wizerunku.  
Udzielam prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworu opisanego w pkt. 3, w zakresie 
następujących pól eksploatacji – sposobów korzystania z utworu: 

 Zwielokrotnienia utworu, w tym technika cyfrową 

 Wprowadzenia utworu, jak i jego części do pamięci komputera 

 Publicznego wystawienia utworu w  Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie i placówkach 
z nim współpracujących w ramach promocji czytelnictwa 

 Publicznego udostępnienia utworu w internecie na stronie internetowej licencjobiorcy, profilach 
internetowych zarządzanych przez licencjobiorcę (Facebook) 

 Rozpowszechnienia utworu na pocztówkach, zakładkach materiałach promocyjnych kolejnych edycji 
konkursu. 

Zgoda ma charakter niewyłączny, tzn. licencjodawca może udzielić licencji na korzystanie z utworów, o których mowa 
w pkt. 1, również innym osobom lub podmiotom. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych na potrzeby Konkursu. 
 
 
 
 

......................................................... 

podpis autora  

 
 
 

…………………………………………………………………. 
 (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
 

 
 
 



 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

……………………………………………………………….. osoby niepełnoletniej, której jestem prawną 

opiekunką / prawnym opiekunem i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkursie 

Fotograficznym Promującym Czytelnictwo „Czytamy książki” w celu przeprowadzenia konkursu 

organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Trzygłowie, Trzygłów 24, 72-300 Gryfice. 

 

 
 
 
 

…………………………………………………………………. 
 (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 


