
Regulamin konkursu 

 

Selfie z książką 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma 

z Rotterdamu w Poznaniu. 

2. Cele konkursu: 

a. rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, 

b. popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży, 

c. podnoszenie poziomu czytelnictwa, 

d. pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata u uczniów, 

e. rozwijanie pasji fotograficznej uczniów, 

f. aktywowanie uczniów poprzez udział w konkursach. 

 

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas III-VIII. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie wykonane na papierze fotograficznym, czarno-

białe lub kolorowe, w formacie 15x21. Praca konkursowa nie może być nigdzie wcześniej 

publikowana. 

5. Zdjęcie należy podpisać i dostarczyć do biblioteki do 07.10.2022 r. Do pracy należy dołączyć 

podpisaną przez rodziców zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 1).  

6. Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest przesłać elektroniczną wersję zdjęcia przez 

MobiDziennik (do nauczyciela Kamila Klinowskiego) do 07.10.2022 r. 

7.  Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły do 

14.10.2022 r. 

8. Najciekawsze zdjęcia będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece 

szkolnej. 

9. Kryteria oceny: 

- oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu, 

- walory estetyczne zdjęcia, 

- zgodność z tematyką konkursu. 

      10. Prace konkursowe będzie oceniać cała społeczność szkolna (nauczyciele i uczniowie) za     

            pomocą głosowania on-line, które odbędzie się 11-12.10.2022 r. Link do głosowania będzie  

      przesłany za pomocą MobiDziennika 11.10.2022 r. Każdy głosujący będzie mógł oddać tylko  



     jeden głos na wybraną pracę. 

    11. Zgłoszenie pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

    12. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 



Załącznik nr 1 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................ ……………………………………………….. 

w konkursie fotograficznym pt. Selfie z książką organizowanym przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej 

nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych syna/córki 

uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie 

imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika. 

 

 

....................................... ....................................... 
         miejscowość, data                                                                  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


