
Regulamin konkursu „Wakacje z książką” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu, Biblioteka 

Szkolna Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim, Biblioteka Szkolna Szkoły 

Podstawowej w Starym Polu, 

2. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa w szczególności zasady i warunki 

uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników oraz politykę prywatności konkursu. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym 

(od kl. I do kl. VIII) oraz dorosłych czytelników, a udział w nim jest całkowicie dobrowolny i 

bezpłatny. 

4. Konkurs trwa od 27.06.2020 do 31.08.2020, po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą 

przyjmowane. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie zdjęcia podczas czytania książki 

podczas wakacji i przesłanie go na wybrany adres email: konkursbiblioteka@wp.pl, 

marlenapoplawska102@gmail.com do 30 sierpnia 2020 r. wraz z uzupełnioną kartą 

zgłoszeniową (zał. nr 1). 

6. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia podczas wakacji z książką, np.:  z książką 

na hamaku, z książką na plaży, z książką na łódce itp, czyli rodzaj fotografii autoportretowej z 

czytaną książką w czasie wakacji. Selfie z książką w ujęciu artystycznym. Zdjęcie może 

ukazywać twarz (udział w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie 

wizerunku) lub postać może być ujęta w sposób niepokazujący twarzy. Inwencja należy do 

uczestników konkursu.  

7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z 

udzieleniem Organizatorowi konkursu zgody na publikację oraz podanie nazwiska autora w 

materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także wykorzystanie zdjęcia w celach 

promocyjnych. 

8. Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia 

będzie formułowała roszczenia dotyczące zdjęcia zgłoszonego w konkursie. 

 

 



NAGRODY  

Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez organizatorów 

konkursu. 

1. Nagroda główna dla zwycięzcy - karta prezentowa empik oraz drobne niespodzianki 

biblioteczne.  

2. Nagrody od I do III miejsca oraz wyróżnienia, nagrodzeni  otrzymają niespodzianki 

biblioteczne. 

3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom/podziękowanie oraz drobne upominki. 

 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez powołaną komisję konkursową. Komisję 

konkursową powołują organizatorzy konkursu. 

2. Komisja oceni prace w następujących kategoriach wiekowych: 

I kategoria – przedszkole 

II kategoria – kl. I – IV SP 

III kategoria -  kl. V – VIII SP 

IV kategoria - dorośli 

3. Komisja dokona oceny prac do 15 września 2020 r.  

 4. Podczas oceny zdjęć będzie brana pod uwagę pomysłowość, oryginalność, ciekawe ujęcie 

książki. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów w dniu 16 

września 2020 roku, a laureaci zostaną powiadomieni o wygranej.  



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Każdy uczestnik biorący udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu, 

Bibliotekę Szkolną Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim, Biblioteka Szkolną Szkoły 

Podstawowej w Starym Polu do celów związanych z konkursem „Wakacje z książką” zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie zostanie zakończone w momencie 

ogłoszenia wyników. 

  



Załącznik nr 1 

(uczestnik niepełnoletni) 

Karta uczestnictw w konkursie „Wakacje z książką” 

Dane uczestnika: 

imię i nazwisko: ............................................................................................................. 

klasa:.............................................................................................................................. 

szkoła/przedszkole.......................................................................................................... 

adres szkoły/przedszkola…............................................................................................ 

adres do korespondencji ............................................................................................... 

telefon kontaktowy Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka: .................................... 

 

Po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu pt.: „Wakacje z książką”, 

wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, wystawy) z podaniem 

danych osobowych autora (uczestnika) oraz zgody na umieszczenie wizerunku i listy 

laureatów w celu popularyzacji Konkursu (Ustawaz 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych). 

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

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 


