
REGULAMIN FOTOKONKURSU ”Jestem bohaterem książki” 
 
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Technikum i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. 

2. Cele konkursu: 

 propagowanie wśród młodzieży czytania i czytelnictwa, czyli pożytecznych  

i przyjemnych form spędzania wolnego czasu, które równocześnie uczą dialogu ze 

światem i rozwijają sferę emocjonalną, 

 upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

w Mońkach. 

4. Uczestnicy wykonują fotografię obrazującą pasję czytania, zainteresowanie światem 

przedstawianym w utworze literackim i jego bohaterami. 

5. Wszystkie prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną 

w formacie 21 cm x 30 cm. Mają one spełniać cele konkursu. 

6. Ilość  prac jest nieograniczona. 

7. Prace konkursowe, należy przekazywać osobiście w bibliotece do dnia 27 maja 2016 r. 

8. Każda praca powinna być złożona wraz z formularzem uczestnictwa zawierającym 

metryczkę, czyli: 

 tytuł fotografii i tytuł książki, której dotyczy, 

 imię i nazwisko autora, 

 klasę, 

 zgodę na udział w konkursie fotograficznym,  

 zgodę na wykorzystanie wizerunku (patrz: załączniki do niniejszego regulaminu). 

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

ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Fotokonkursu „Jestem bohaterem książki” 

 

Zgoda na udział dziecka w Fotokonkursie „Jestem bohaterem książki” 

1* - Ja, niżej podpisana/y …………………….zamieszkała/y w………………………….…, 

ul. …………………………………nr dowodu osobistego…………………………………., 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………. 

                                                                                                                  (imię i nazwisko) 

w Fotokonkursie „Jestem bohaterem książki”.  
Oświadczam, iż zgłoszona do konkursu fotografia jest wykonana indywidualnie  

i samodzielnie oraz nie była wcześniej publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od 

jakichkolwiek praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). 

 
                                                                       .……………………………………………………. 

                                                                                                (data i odręczny podpis) 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w Fotokonkursie „Jestem bohaterem 
książki” 

2**Ja, niżej podpisana/y……………………….., zamieszkała/y w…………..………………, 

ul.………………………………, nr dowodu osobistego …………….………………………, 

niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………..……………. 

(imię i nazwisko) 

przedstawionego na fotografiach wykonanych w czasie sesji zdjęciowej w ramach 

Fotokonkursu „Jestem bohaterem książki ” i dołączonych w zgłoszeniu konkursowym. 

 
..…………………………………………………… 

                                                                               (data i odręczny podpis) 

 

 

 



 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w Fotokonkursie „Jestem bohaterem książki” 

3*** Ja, niżej podpisana/y ……………………..,zamieszkała/y……..………………………, 

ul……………………………………, nr dowodu osobistego……………………………….., 

niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku przedstawionego 

na fotografiach, wykonanych w czasie sesji zdjęciowej w ramach Fotokonkusu „Jestem 

bohaterem książki ” i dołączonych w zgłoszeniu konkursowym. 

………..……………………………. 

(data i odręczny podpis)  

 

* oświadczenie nr 1 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących 

udział w konkursie. 

** oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich, których 

wizerunek został uwieczniony w czasie sesji zdjęciowej w ramach konkursu „Jestem 

bohaterem książki” i dołączony w zgłoszeniu konkursowym. 

*** oświadczenie nr 3 wypełniają osoby pełnoletnie, których wizerunek został 

uwieczniony w czasie sesji zdjęciowej w ramach konkursu „Jestem bohaterem książki”  

i dołączonym w zgłoszeniu konkursowym. 

OŚWIADCZENIA PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI  

I ODRĘCZNIE PODPISAĆ. 


