
REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie
im. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Czas trwania konkursu: do 31 października 2021 roku.

Cele konkursu:

● popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób,
● zainteresowanie  księgozbiorem biblioteki szkolnej,
● rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,
● upowszechnianie i popularyzacja fotografii.

Zasady konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-8 Publicznej Szkoły
Podstawowej w Świętej Katarzynie.

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz
zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie
narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które
zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

3. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowychi wizerunku.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fotografii
na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub
informacyjnych szkoły.

5. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nie nagrodzone w innych
konkursach oraz będące oryginalnymi pracami autorów.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

7. Każdy z uczestników może zgłosić tylko 1  zdjęcie.
8. Fotografie na konkurs zapisane w formacie JPEG, należy wysłać na adres

e-mail: biblioteka@spkatarzyna.pl do 31 października 2021 r. Nadsyłane
zdjęcia muszą być opisane w wiadomości mailowej danymi: tytuł pracy, imię
i nazwisko autora, klasa.

9. Przedmiotem fotografii konkursowych są zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę
książki częścią ciała zgodnie z założeniami projektu sleeveface.

10.Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez
Organizatorów.

11. Za najciekawsze prace przewidziane są nagrody.
12.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły

do 15 listopada 2021 r.

Kontakt do organizatorów:
● Agata Safian - nauczyciel bibliotekarz agatasafian@spkatarzyna.pl
● Joanna Szablińska - Łaba joannaszabinskalaba@spkatarzyna.pl-nauczyciel

języka polskiego
● Dorota Bronowicka dorotabronowiska@spkatarzyna.pl- nauczyciel języka

polskiego
● Małgorzata Ptak malgorzataptaj@spkatarzyna.pl- nauczyciel języka polskiego
● Tomasz Wilczak tomaszwilczak@spkatarzyna.pl - nauczyciel języka polskiego
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