
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO/PLASTYCZNEGO 
 

Z książką Ci do twarzy 

dla uczniów i nauczycieli             
I LO Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu 

 
 

& 1 
Organizatorzy 

 
1. Organizatorem Konkursu fotograficzno/plastycznego Z książką Ci do twarzy jest I Liceum 

Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu zwane dalej Organizatorem  
Konkursu. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie. 

 
& 2 

Temat i forma 
 

1. Konkurs fotograficzno/plastyczny jest inicjatywą związaną z organizowanym w bibliotece 
Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. 

2. Zasady Konkursu fotograficzno/plastycznego Z książką Ci do twarzy:   

 należy wykonać   i dostarczyć do Szkoły pracę, której inspiracją będzie książka lub postać 
literacka, 

 prace mogą przedstawiać wszystko, co związane jest z tematem – liczy się przede 
wszystkim oryginalny pomysł  oraz walory estetyczne dzieła. 

 
  

& 3 
Cele 

 
1. Cele Konkursu:  

- popularyzowanie literatury, 
- możliwość wypowiedzi artystycznej, 
- propagowanie biblioteki jako miejsca inspiracji. 

 
 

& 4 
Uczestnicy 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uczniowie i nauczyciele I LO Dwujęzycznego im. Mikołaja 

Kopernika w Kołobrzegu. 
 
        & 5 

Zasady zgłaszania prac konkursowych 
 

1. Każdy uczestnik Konkursu zgłasza prace konkursowe (wcześniej niepublikowane i nienagradzane)          
w terminie do 23 października 2020 r. 
2. Uczestnik Konkursu może zgłosić od 1 do 3 prac. 
3. Prace  należy składać w bibliotece szkolnej. 



4. Praca powinna zostać dostarczona w kopercie lub w przypadku prac graficznych i fotografii na płycie 
CD, pendrive albo przesłana na adres mailowy biblioteki: blioteka@lokopernik.pl.                                                                                          
5. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz - w przypadku uczniów – dopisać klasę,        
do której uczęszcza.  
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych na Konkurs 
prac w celu informacji i reklamy imprezy. 

  
& 6 

Kryterium oceny prac 
 

1. Nadesłane prace będą oceniane  na podstawie poniższych kryteriów: 
a) jakość walorów artystycznych i estetycznych, 
b) oryginalność pomysłu, 
c) spełnienie założeń ideowych Konkursu. 
 

 
& 7 

Zasady przyznawania nagród 
 

1. Wyboru laureatów Konkursu dokona Jury Konkursu. 
2. Członkowie Jury wybiorą spomiędzy siebie Przewodniczącego Jury. 
3. W przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos Przewodniczącego Jury. 
4. Wybór laureatów nastąpi do dnia 27 października 2020 r. 

 
& 8 

Nagrody 
 

1. Wszystkim laureatom zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody. 
2. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie internetowej oraz na fanpage Szkoły. 
 

& 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu. 
2. Przesyłając pracę konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu 
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do niej,  a także, że prawa te nie są obciążone 
prawami osób trzecich.  
3. Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 

 
 
 
 
 
                                                  Koordynatorki Konkursu: 

                                                                                                       Magdalena Olszewska-Miszkiel 
                                                                                                       Alina Rachwalska                                                                                                                         
                                                                                              Aneta Rasztubowicz 

 

  


