
REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZO-

FOTOGRAFICZNEGO "BAJKOWY POWRÓT DO SZKOŁY” 

 

I. Organizator:  

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie 

 

II. Cele konkursu: 

Głównym celem konkursu jest wykonanie fotografii, na której znajduje się uczestnik 

konkursu  w  przebraniu bohatera ulubionej książki (baśni lub powieści). 

Ponadto mamy na uwadze następujące cele: 

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac fotograficznych i 

 kostiumów, 

- rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych, manualnych, fotograficznych oraz 

kreatywności. 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku 

Ułanów Wołyńskich w Warszawie. Konkurs jest  podzielony na dwie kategorie wiekowe: kat. 

1 - dla klas I-III, kat 2 – dla klas IV-VIII. Termin składania prac do 09 października 2020 

roku. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Prace uczniów ocenia komisja szkolna 

powołana przez organizatora. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. Komisja 

wyłoni trzy najlepsze prace i przygotuje wykaz nagrodzonych uczniów. Najlepsze prace 

zostaną  umieszczone w Bibliotece, na funpage’u oraz stronie internetowej Szkoły. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć do celów 

promocji czytelnictwa. Organizator nie odpowiada za prace bez załączników i dostarczone po 

terminie. Uczestnik konkursu zapewnia, że jest autorem konkursowej fotografii. Zgłoszenie 

do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez bibliotekę szkolną Szkoły 

Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie, w związku z udziałem 

w Konkursie Czytelniczo-Fotograficznym „Bajkowy powrót do szkoły”, zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 



 

IV. Technika wykonania: 

- przedmiotem konkursu jest zdjęcie w wersji cyfrowej o minimalnej rozdzielczości 

1920x1440 (150 dpi) należy przesłać na adres: marta.karwowska@bajkowa.edu.pl lub 

biblioteka@bajkowa.edu.pl 

- do zdjęcia należy dołączyć zgodę na wykorzystanie zdjęcia i wizerunku do celów konkursu 

(załącznik nr 2 do regulaminu). Zgodę trzeba dostarczyć również w wersji papierowej do 

siedziby biblioteki. 

 

V. Forma prac: 

- prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów, w określonym wymiarze, tylko 

w celach tego konkursu. Dopuszcza się pomoc w wykonaniu zdjęcia przez osobę dorosłą. 

- na zdjęciu powinien się znajdować autor pracy w przebraniu bohatera ulubionej książki 

w zaaranżowanej scenerii, 

- w e-mailu, który będzie zgłoszeniem do konkursu należy zamieścić następujące informacje: 

imię i nazwisko autora, klasę, imię bohatera i tytuł książki wybranej przez autora w celach 

konkursowych (załącznik nr 1 do regulaminu). 

 

VI. Jury: 

- oceny prac dokonuje komisja konkursowa, powołana przez organizatora, dokona oceny prac 

fotograficznych, biorąc pod uwagę: przesłanie fotografii zgodne z tematem konkursu, ogólne 

wrażenie artystyczne, pomysłowość, zaskakujące i nietypowe sytuacje. 

 

VII. Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbędzie 

się 19 października 2020 r. 

 

VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich organizatorowi (art. 50 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2017 r. nr 880). 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu 

i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez 

organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu 



wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia 

konkursu na zdjęcie promujące czytelnictwo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).  

 

X. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Bajkowy  powrót do szkoły” 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie czytelniczo-fotograficznym „Bajkowy powrót do szkoły”: 

 

Imię i nazwisko ucznia: 

Klasa: 

Tytuł pracy: 

Imię bohatera książki: 

Tytuł książki wybranej do celów konkursowych: 

Imię i nazwisko nauczyciela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Bajkowy  powrót do szkoły” 

 

Oświadczam, że jestem jedynym autorem pracy zgłoszonej do konkursu. 

Osoby na fotografii zgodziły się na rozpowszechnienie ich wizerunku. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora 

oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystania pracy (zdjęcia konkursowego) oraz  

nazwiska Uczestnika konkursu dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas 

wystawy pokonkursowej. 

 

 

Podpis autora zdjęcia........................................................................................................ 

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) dziecka 

……………………………………………………………………………………………. 

 


