
REGULAMIN KONKURSU

„Moja wakacyjna przygoda z książką” 

Konkurs fotograficzny – zdjęcie 

Konkurs literacki – recenzja książki

I. Cele konkursu:

• zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,

• popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

II. Organizatorzy:

• Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach,

• Biblioteki Gminne powiatu siemiatyckiego

III. Uczestnicy konkursu: 

• uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
• uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych 

§ 1

Warunki przystąpienia do Konkursu fotograficznego: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie zdjęcia przedstawiającego książkę
(ujęcie, miejsce itp. zależą od inwencji twórczej autora, jak również fakt, czy książka będzie
trzymana czy tez będzie leżała, wisiała itp.).

Warunki przystąpienia do Konkursu literackiego:

Dostarczenie recenzji książki przeczytanej podczas wakacji. 

§2

Sposób przygotowania prac: 

Prace mają być wykonane samodzielnie, w przypadku zdjęcia format  A4 (wywołane
lub wydrukowane); w przypadku recenzji przeczytanej książki max 1 strona A4 czcionka 12.  

Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, telefon i adres autora.

 Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę. 

 Praca  konkursowa nie  może  być  wcześniej  nagrodzona,  publikowana i  nie  może
naruszać  praw  autorskich  osób  trzecich.  Zgłoszenie  pracy  do  konkursu  jest
jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że
prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.



 Autorzy  prac  bezpłatnie  przenoszą  na  Organizatora  wszelkie  majątkowe  prawa
autorskie  do  nadesłanych  prac.  Wszyscy  uczestnicy  konkursu  składając  pracę
wyrażają  tym  samym  zgodę  na  ich  reprodukcję  w  różnych  materiałach
informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania
ich  w  Internecie  oraz  w  innych  formach  utrwaleń  nadających  się  do
rozpowszechniania  (np.  nośniki  magnetyczne,  elektroniczne,  CD-ROM,
wprowadzanie  do  obrotu,  wprowadzanie  do  pamięci  komputera,  publiczne
prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością,
prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza
wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych,
reklamowych  i  promocyjnych  związanych  z  niniejszym  konkursem.  Uczestnicy
konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  dla  potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 

§ 3

Zasady oceny przygotowanych prac: 

 Przy  ocenie  prac  jury  będzie  brało  pod  uwagę  kreatywność  oraz  oryginalność
prezentowanego zdjęcia oraz recenzji. 

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

Oceny  prac,  wyboru  nagrodzonych  oraz  wyróżnionych  dokona  powołana  przez
Organizatora komisja. 

Z  możliwości  uczestnictwa  w konkursie  wyłączeni  są  członkowie  jury, pracownicy
Organizatora związani z obsługą konkursu oraz ich najbliższa rodzina. 

Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

Przewidziane są nagrody dla  autorów trzech najlepszych prac  w obu kategoriach
wiekowych.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad przyznania nagród lub
nie przyznania żadnej nagrody, jeśli  poziom prac nie będzie pozwalał  na wyłonienie prac
nagrodzonych oraz na przedłużenie konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od
organizatora. 

§ 4

Termin i miejsce konkursu 

Recenzje  wraz  ze  zdjęciem  i  oświadczeniem  –  załącznik  1  i  załącznik  2  do
Regulaminu należy  dostarczyć do Biblioteki  Gminnej  działającej  na terenie  zamieszkania
autora prac w terminie do 25.09.2015. 

Biblioteki  Gminne   wyłaniają  po  3  prace  z  obu  grup  wiekowych  –  które  należy
dostarczyć do 02.10.2015 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach.

Rozstrzygnięcie  konkursu  „Moja  wakacyjna  przygoda  z  książką”  odbędzie  się
16.10.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach
(ul. Górna 23 A – Czytelnia i Pracownia Multimedialna) . 

(Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu dostępne bezpośrednio u organizatora). 

Wynik  konkursu  zostanie  opublikowany  na  fanpage  MBP  i  Filii  oraz  na  tablicy
informacyjnej. 



Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa 

Konkurs FOTOGRAFICZNY / LITERACKI (niepotrzebne skreślić) „Moja wakacyjna przygoda
z książką”

Adres zamieszkania: 

Imię i nazwisko: ……………………………………........................................

Nazwa i adres szkoły: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Klasa: ..........

Oświadczenie

1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego plakatu na Konkurs i  posiadam do
niego pełnię praw autorskich. 

2. Oświadczam, że poprzez wysłanie plakatu na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na
Organizatora  wszelkie  autorskie  prawa  majątkowe  do  niej,  na  wszystkich  polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych  (tj.  Dz.  U.  z  2006  r.,  Nr  90,  poz.  631  z  pózn.
zmianami) oraz wymienionych w Regulaminie konkursu. 

3. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Organizatora
Konkursu na plakat „„Moja wakacyjna przygoda z książką”” w celach wynikających z
regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

Wzięcie  udziału  w  Konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na
wykorzystanie  danych  osobowych  uczestnika  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29
sierpnia  1997 r. o  ochronie  danych osobowych o  ile  dane takie  będą ujawniane w toku
Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje
uczestników  Konkursu,  iż  ich  dane  osobowe  będą  przechowywane  i  przetwarzane  na
podstawie  wyrażonej  dobrowolnie  przez  uczestnika  Konkursu  zgody,  w  siedzibie
Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

Miejscowość, data: ……………………………….… 

Podpis: ………………………………………………



Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział córki/syna 

………………………………………………………………………. 

                  (imię i nazwisko dziecka), ucznia/uczennicy 

.………………………………………………………………………………………………………    
                                                                  (nazwa szkoły) 

na udział  w konkursie  FOTOGRAFICZNYM /  LITERACKIM (niepotrzebne skreślić)  „Moja
wakacyjna przygoda z książką” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ks.
Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny
Jabłonowskiej w Siemiatyczach, ul. Górna 23 A, 17-300 Siemiatycze

2. dane  osobowe  mojego  dziecka  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji
konkursu/konkursów; 

3. imię  i  nazwisko mojego dziecka oraz wyniki  przez niego uzyskane w konkursach
zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks.
Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

………………………………… …....………………………………… 

miejscowość, data czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach do promowania
działań  związanych  z  realizacją  celów  konkursu  poprzez  upowszechnianie  zdjęć  oraz
materiałów  filmowych  (ustawa  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych  Dz.  U.  
z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz.631, z późn. zm.). 

………………………………… …....………………………………… 

miejscowość, data czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych


