
REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNO-FOTOGRAFICZNEGO
„Tę książkę polecam”

Wykonaj zdjęcia książki (lub nią inspirowane) wartej według Ciebie polecenia innym czytelnikom.
Oczekujemy oryginalnych, niebanalnych i oczywiście samodzielnych prac.

Konkus biblioteczno-fotograficzny pt. „Tę książkę polecam”,  organizowany jest przez bibliotekę 
szkolną oraz Szkolne Koło Fotograficzne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Sochaczewie, w ramach realizacji projektu: „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

I. Cel konkursu:
• zachęcenie młodzieży do czytania książek;
• promocja czytelnictwa jako źródła prawidłowego rozwoju człowieka;
• promowanie nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
• rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród uczniów Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;
• poszerzenie wiedzy z zakresu fotografii;
• stworzenie kolażu ze zdjęć, które zainspirują do czytania książek.

II. Zasady uczestnictwa:
1. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZSCKP w Sochaczewie;
2. Organizator – biblioteka szkolna oraz Szkolne Koło Fotograficzne;
3. Warunkiem uczestnicta w konkursie jest nadesłanie drogą mailową lub dostarczenie 

wydrukowanych, maksymalnie 3, wykonanych samodzielnie zdjęć;
4. Zdjęcia dostarczamy w jednej z wybranych wersji: wersja tradycyna fotografii 

(wywołane) lub forma elektroniczna (przesłane drogą elektroniczną lub dostarczone na 
nośnikach).
Koniecznie powinny być wyraźnie opisane i zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz 
autora i tytuł fotografowanej książki;

5. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1), 
a w przypadku wykorzystania wizerunku innych osób – zgodę na publikację osoby 
fotografowanej (załącznik nr 2).

III.Zadanie konkursowe:
1. Wykonanie zdjęć polecanej książki w zaaranżowanej scenerii;
2. Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć własną wizję   

zaprezentowania książki.

IV. Forma pracy:
1. Zdjęcia wydrukowne na papierze fotograficznym w formacie 15x21 cm;
2. Wersja elektroniczna zdjęć – JPG, o minimalnej rozdzielczości 1200x1600 pikseli w plikach

nie przekraczających 2 MB;
3. Dopuszcza się graficzną obróbkę zdjęć oraz wykorzystanie programów typu Photoshop.

V. Termin dostarczania prac:
• Na zdjęcia czekamy do 18 czerwca 2021 r.
• Prace można dostarczać osobiście do biblioteki szkolnej lub do pana Tomasza Ertmana 

oraz przesłać mailowo:
anna.swinoga@zsckpsochaczew.edu.pl

mailto:anna.swinoga@zsckpsochaczew.edu.pl


tomasz.ertman@zsckpsochaczew.edu.pl

VI. Termin ogłoszenia wyników:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 czewrwa 2021 roku na stronie internetowej oraz 
FB szkoły.

    VII. Komisja konkursowa i kryteria oceny prac konkursowych:
Komisja konkursowa – Jury, powoływana jest przez organizatora konkursu.
Komisja przy ocenie prac konkursowych kierować się będzie następującymi kryteriami:
• pomysłowość ujęcia tematu;
• oryginalność zdjęć;
• walory artystyczne;
• kompozycja;
• precyzja i estetyka wykonanych zdjęć;
• interpretacja własna.

   VIII. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

IX. Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu;
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  (Dz. U. z 2016 r. Nr 922));

3. Nagrodzone prace konkursowe zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej oraz 
na stronie i FB szkonym.
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