
Biblioteka  Zespołu Szkół SP1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Suchej Beskidzkiej  ogłasza  międzyszkolny konkurs fotograficzny 

PRZYŁAPANI NA CZYTANIU  

do którego serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjów z terenu powiatu suskiego 
 

Wystarczy być czujnym obserwatorem. Na zdjęciu należy uchwycić osoby czytające 

książki w nietypowych miejscach i sytuacjach. Zapraszamy i życzymy udanych 

fotograficznych łowów.  

 

Celem konkursu jest udowodnienie, że czytanie może być świetną rozrywką, przypomnienie 

jaką satysfakcję może dać szperanie między regałami w księgarni czy bibliotece, trzymanie w 

dłoni książki i odkrywanie z nią nowej, nieznanej rzeczywistości.  

 

Zasady uczestnictwa:  

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Suchej     

    Beskidzkiej  i terenu powiatu  suskiego. 

 2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Uczestnicy wykonują fotografie cyfrowe lub      

    analogowe nawiązujące do tematu konkursu. Format zdjęć: 15 x 21  lub  21x 30cm.  

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, które nie były nagradzane     

    w innych konkursach.  

4. Każde zdjęcie winno być zaopatrzone w następujące dane: tytuł zdjęcia i ewentualnie    

    krótki opis (miejsce, sytuacja, data) a także imię, nazwisko i wiek autora, adres e-mail,     

    nazwę szkoły.  

5. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.  

6. Fotografie mogą przedstawiać grupy osób ( np. klasę, grupę rówieśnicza) jak również 

osobę indywidualną. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, 

uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii 

wyraziła zgodę na  nieodpłatną publikację. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów     

   promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.  

9. Zgłoszenie się do konkursu, traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz    

   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez  Bibliotekę  Zespołu Szkół SP1   

   i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. 

10. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac fotograficznych    

   biorąc pod uwagę: pomysłowość, zaskakujące, nietypowe sytuacje, ogólne wrażenie   

   artystyczne, a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.  

11. Wszystkie informacje o konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronie   

   internetowej Zespołu Szkół SP1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej oraz    

   www.zssucha.pl 

12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 33 874 22 18. 

13. Fotografie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Biblioteki Zespołu Szkół SP1 i   

    Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej ul. płk T. Semika 3 z dopiskiem na    

    kopercie „Konkurs fotograficzny- Przyłapani na czytaniu" do dnia 30 listopada 2016r. 

14. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i uroczystości wręczenia nagród, laureaci    

    konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub    

    listownie. 

Organizator: Bożena Leśniakiewicz , Halina Krzyśków 


