
 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

w Kielcach 

Filia w Sandomierzu 
 

zaprasza 

 

UCZNIÓW SANDOMIERSKICH SZKÓŁ  

GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 

do udziału 

 

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„PRZYŁAPANI NA CZYTANIU 2016” 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„ Przyłapani na czytaniu 2016” 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

2. Cele konkursu: 

  -  propagowanie wśród młodzieży czytania i czytelnictwa, 

  -  pokazanie, że czytanie to świetna rozrywka z której możemy korzystać w różnych       

miejscach i o każdej porze  

  -  rozbudzenie zainteresowania fotografią 

3. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w 

Sandomierzu. 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest sfotografowanie osoby czytającej książki w 

nietypowych miejscach, zaskakujących sytuacjach, zabawnych pozach…. 

5. Wszystkie prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną w 

formacie 15 cm x 21 cm na papierze matowym.  

6. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia. 

7. Każda praca  powinna zawierać metryczkę, czyli: 

- tytuł fotografii, 

- imię i nazwisko autora, 

- klasę 

- nazwę szkoły z numerem telefonu, 

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana 

 

oraz zgodę na udział w konkursie fotograficznym, zgodę na wykorzystanie wizerunku 

 ( patrz : załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

 

8. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane 

ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

9. Prace należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym termine do 30 kwietnia 2016 r.  

 do Biblioteki Pedagogicznej w Sandomierzu  lub przesłać na adres: 

Biblioteka Pedagogiczna , ul. Sokolnickiego 6. 27-600 Sandomierz. ( decyduje data 

wpływu.) 

10. Prace nie podlegają zwrotowi. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność 

organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania nadesłanych prac 

do celów promocyjnych biblioteki i czytelnictwa. 

13. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. 

14. Podsumowanie konkursu odbędzie się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w 

Sandomierzu. O dokładnym miejscu i dacie uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 10 

maja 2016 r. 

15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. 

 

 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.pbw.kielce.pl/filie/filia-w-

sandomierzu w zakładce  wydarzenia. 
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