
Regulamin konkursu czytelniczo – fotograficznego 

„Z książką mi do twarzy” 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie RCEZ w Lubartowie. 

2. Zadanie uczestników konkursu polega na wykonaniu zdjęcia z ulubioną książką, może 

to być zdjęcie typu selfie lub sleeveface z waszą ulubioną lekturą, książką, którą 

aktualnie czytacie, dowolnie wybraną. Zdjęcie wykonać można w domu, bibliotece, 

klasie, parku, autobusie lub w innym miejscu, w którym czytacie. 

3. Celem konkursu jest: 

 zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek, 

 zareklamowanie ulubionej książki wśród rówieśników, 

 popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem 

i wyrażania emocji, 

 popularyzacja i upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki przekazu 

artystycznego. 

4. Praca powinna być w formacie JPG o wymiarach min. 1280x960 pikseli, rozmiar 

pojedynczego pliku nie powinien być większy niż 1MB. 

5. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu. Przesyłając fotografię 

konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia 

autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są 

obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się 

wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której 

wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego 

wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do 

naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób 

trzecich dotyczącymi praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich 

innych praw. 

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

opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, opublikowanie imienia 

i nazwiska autora, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych szkoły. 

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez RCEZ 

w Lubartowie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) w zakresie związanym 

z przeprowadzeniem Konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich 

danych oraz ich poprawienia. 

8. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący – 

Magdalena Guz, Członkowie – Iwona Mocior i Ilona Puła. 

9. Komisja konkursowa ma prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym 

regulaminem. 

10. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 

11. Prace należy przesyłać na adres mailowy: ilona.pula@rcez.lubartow.pl do dnia 

21 stycznia 2022 roku. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek przesłać zgodę na 

udział w konkursie. Zgoda może być wydrukowana lub napisana odręcznie (forma 

zgodna z załącznikiem 1 do regulaminu), podpisana przez pełnoletniego ucznia lub 

rodzica ucznia i w formie zdjęcia przesłana na adres: ilona.pula@rcez.lubartow.pl 

12. Odbieranie maili z załączonymi pracami będzie potwierdzane w formie maila 
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zwrotnego. 

13. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie tematycznej. 

14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 

do dnia 11 lutego 2022 roku. 

15. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

16. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
 



 

Załącznik 1 

…………………………….…….……………. 

(miejscowość, data) 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na mój udział / udział mojego dziecka* ………………………………........ 

ucznia klasy ……………… w konkursie czytelniczo – fotograficznym "Z książką mi do 

twarzy" organizowanym przez RCEZ w Lubartowie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych 

moich /dziecka* uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, 

a także na opublikowanie imienia, nazwiska, klasy i wizerunku uczestnika. 

Zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu. 

*zaznaczyć właściwe 

…………………………………..…… 
(podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia) 


