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SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO – FOTOGRAFICZNY 

UCZNIOWIE ZESPOŁY SZKÓŁ W SKRWILNIE 

PRZYŁAPANI NA CZYTANIU  

 „Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY” 

 

Z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych  

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Skrwilnie ogłasza  

konkurs czytelniczo – fotograficzny 

 

Liczy się spostrzegawczość i czujność obserwatorów, którzy uchwycą w kadrze osoby 

czytające książki w nietypowych miejscach i sytuacjach. Zapraszamy i życzymy udanej 

zabawy.  

 

Temat konkursu:  

Wykonanie i przesłanie zdjęcia ucznia ZS w Skrwilnie, który czyta książkę lub czasopismo. 

Ważne są oryginalność i pomysłowość. Fotografie powinny nawiązywać tematyką 

do czytelnictwa.  

 

Cel konkursu:  

Celem konkursu jest zachęcenie do czytania oraz ukazanie, że czytanie to doskonała rozrywka, 

a dla wielu pasja i wielka przyjemność. To także zwrócenie uwagi tym, którzy nie doznali 

jeszcze satysfakcji płynącej z lektury książki, że czytać można wszędzie, o każdej porze 

i w każdym wieku tylko… trzeba zacząć czytać.  

 

Termin:  

Termin składania prac upływa 16 października 2020 r.  

Adres nadsyłania prac: Fotografie należy przesłać na adres: 

bibliotekaszkolna.skrwilno@poczta.fm  

 

Zasady uczestnictwa:  

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkól w Skrwilnie.  

2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.  

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie, które nie było nagradzane 

w innych konkursach.  

4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.  

5. Prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.  

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć do celów 

promocji czytelnictwa.  
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7. Uczestnik konkursu zapewnia, że jest autorem konkursowej fotografii i że przysługuje 

mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do przesłanego zdjęcia.  

8. Zgłoszenie do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez bibliotekę szkolną 

ZS w Skrwilnie, w związku z udziałem w Konkursie Czytelniczo-Fotograficznym „Uczniowie 

Zespołu Szkół w Skrwilnie przyłapani na czytaniu – z książką Ci do twarzy”. 

9. 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.  

10. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.  

11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Skrwilnie. 

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przedstawienia nagrodzonych 

i wyróżnionych prac na stronie szkoły, na stronie facebook biblioteki, w lokalnej prasie 

oraz na wystawie szkolnej.  

13. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni 

osobiście/maillowo.  


