
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„KSIĄŻKA W KADRZE” 

organizowanego z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  

Kozienice, październik 2013 

 

I.   Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana  

Czarnieckiego w Kozienicach.   

2. Celem konkursu jest  

- popularyzacja fotografii wśród uczniów, 

- zwrócenie uwagi na czytelnictwo książek, 

- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. 

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu oraz oceny zdjęć. 

 

II.  Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu - od 15 do 31 października 2013r. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Czarnieckiego w Kozienicach, który spełni wymogi niniejszego regulaminu. 

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez przesłanie/zgłoszenie prac fotograficznych do 

szkolnej biblioteki. 

4. Każdy Uczestnik, który bierze udział w Konkursie, zobowiązany jest do podpisania 

oświadczenia dot. praw autorskich i znajomości regulaminu i złożenia go w bibliotece 

szkolnej.  

5. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

b. nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych 

    dóbr prawnie chronionych. 

6. Temat, motyw zdjęć powinien dotyczyć książki.   

7. Każdy Uczestnik może zgłosić do 2 prac. 

8. Prace konkursowe należy wysłać drogą elektroniczną na adres biblioteki szkolnej: 

biblioteka.lokozienice@wp.pl lub przynieść je do biblioteki szkolnej na dowolnym 

nośniku elektronicznym.  

9. Oryginalna fotografia powinna być zapisana w formacie JPEG, mieć od 2 do 5 MB 

wielkości.  
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10. Każde przesyłane zdjęcie (plik) należy opisać w sposób następujący: KwK1(2), imię, 

nazwisko, klasa.  

11. W temacie e-maila zawierającego prace, należy umieścić nazwę konkursu, imię, nazwisko 

i klasę, np.: Konkurs „Książka w Kadrze”, Jan Kowalski, kl. IIIA. 

12. Termin składania prac upływa 31 października 2012 roku. 

13. W przypadku prac zarówno nagrodzonych, wyróżnionych, jak i zgłoszonych Organizator 

zastrzega sobie prawo do ich eksponowania, czy nieodpłatnej publikacji w materiałach 

związanych z konkursem oraz promocją I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Czarnieckiego w Kozienicach oraz szkolnej biblioteki z zaznaczeniem imienia i nazwiska 

autora. 

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu. 

 

IV.  Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych 

wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz 

Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez Uczestników konkursu. 

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. Regulamin jest do dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły: 

www.lo-kozienice.edu.pl . 
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