REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MOJA ŚWIĄTECZNA KSIĄŻKA”

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „MOJA ŚWIĄTECZNA KSIĄŻKA” jest Zespół Szkół
w Dobrzeniu Wielkim.
2. Konkurs skierowany jest do młodzieży ze klas 7-8 PSP, LO, PT, SB I stopnia
3. Celem konkursu jest:
a) popularyzacja czytelnictwa jako formy spędzania czasu wolnego,
b) inicjowanie i rozwijanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej młodzieży,
c) prezentacja czytelnictwa na tle świąt Bożego Narodzenia,
d) promowanie działalności biblioteki,
f) działanie przeciwko wykluczeniu czytelników z kultury w czasie pandemii.
4. Warunki uczestnictwa:
a) udział w konkursie jest bezpłatny,
b) przesłanie fotografii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika,
c) ideą konkursu jest dostarczenie (w formie elektronicznej lub tradycyjnej) fotografii , która
przestawia książkę nawiązującą do klimatu świąt Bożego Narodzenia, np.
- została Ci podarowana na Święta Bożego Narodzenia,
- zawsze wracasz do niej w okresie świątecznym
- jest elementem dekoracji świątecznej,
- jest dla Ciebie inspiracją podczas świątecznego czasu
d) zdjęcie musi zawierać krótki opis – imię i nazwisko autora oraz tytuł. Może przedstawiać
zarówno ucznia z książką, jak i samą książkę w świątecznej scenerii
e) uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie

f) fotografie należy przesłać do dnia 14.01.2022r. pocztą elektroniczną na adres:
smcdb@op.pl, wpisując w tytule wiadomości „MOJA ŚWIĄTECZNA KSIĄŻKA” lub dostarczyć
formą tradycyjną do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
g) uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych
osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz
wyrażają zgodę na wykorzystanie i opublikowanie nadesłanego zdjęcia
6. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i
nie przysługują od niej odwołanie.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 stycznia 2022r.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych (facebook).
10. Na zwycięzców czekają nagrody.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku
zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.

