REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „Z KSIĄŻKĄ WYGLĄDAM DOBRZE”
I. Cele konkursu:
•

Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu
ze światem i wyrażania emocji.

•

Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

II. Uczestnictwo:
Prawo do udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Woli.

III. Sposób przeprowadzenia konkursu:
1. Ilość prac: Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 10 prac (fotografii).
2. Temat pracy: „Z książką wyglądam dobrze”.
3. Sposób dostarczenia: Prace należy złożyć w bibliotece (świetlicy) wraz z dołączonymi
danymi o autorze do 24 października 2014r.
4. Ocena prac: zostanie dokonana przez komisję konkursową, która przyzna 3 nagrody.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń (obok sekretariatu), w bibliotece
oraz na stronie internetowej szkoły.

IV. Przepisy dotyczące prac:
1. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu.
2. Prezentujący prace konkursowe udziela zgody na wykorzystanie zdjęć do stworzenia wystawy
oraz opublikowania imienia i nazwiska autora.
3. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię
zapewnia, że osoba , której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na publikację
swojego wizerunku.

V. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PLAKAT
PROMUJĄCY KSIĄŻKĘ I CZYTANIE

1. Cele konkursu:
•
•

rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów,
aktywizowanie uczniów poprzez uczestnictwo w konkursach.

2. Tematyka konkursu:

•

plakat powinien nawiązywać tematycznie do książki i czytania, ma promować książkę
i czytanie.

3. Zasady uczestnictwa:

•
•
•
•
•

konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Woli,
prace można wykonać zespołowo (maksymalnie 3 osoby),
technika wykonania plakatu pozostaje dowolna (może być wykorzystana grafika
komputerowa),
plakat powinien być w formacie A3 lub A4,
najciekawsze plakaty będą stanowiły własność biblioteki szkolnej i zostaną
wykorzystane do promocji czytelnictwa.

4. Termin składania - do 24.10.2014 r. do biblioteki
5. Postanowienia końcowe:
•
•

zwycięzcy otrzymają nagrody, pozostali uczestnicy mogą liczyć na dyplomy i drobne
upominki,
ocena prac zostanie dokonana przez komisję konkursową, która przyzna nagrody w
kategorii gimnazjum i technikum.

•

wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń (obok sekretariatu), w
bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcamy do udziału i zaprezentowania własnej kreatywności!

