
REGULAMIN KONKURSU 

„BIBLIOTECZNE SELFIE” 

 
 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4 

Konkurs organizowany w ramach Tygodnia Bibliotek 

 

2. Cel konkursu 

- promocja bibliotek gminy Stryków 

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych 

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni artystycznej 

  

3. Przedmiot konkursu  

- zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii typu selfie, przedstawiające autora zdjęcia z 

książką lub na tle księgozbioru biblioteki wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Strykowie (GBP w Strykowie, filie biblioteczne : Bratoszewice, Dobra, Koźle, Niesułków, 

Swędów) 

- organizatorzy oczekują pomysłowych zdjęć, które ukażą w oryginalny sposób walory, 

wyjątkowość, niepowtarzalność bibliotek gminy Stryków oraz pasję czytania  

 

4. Warunki uczestnictwa 

- adresatami konkursu są uczniowie klas III – VI szkół podstawowych oraz klas I – III 

gimnazjum z terenu miasta i gminy Stryków 

- uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia w formie tradycyjnej - papierowej       w 

formacie 10x15 lub 13x18 

- fotografie drukowane w warunkach domowych powinny być na papierze fotograficznym 

- fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestnika i nie mogą być wcześniej 

nagradzane 

- warunkiem uczestnictwa jest dołączenie do zgłoszonych prac, metryczki, która będzie 

zawierać: imię i nazwisko, klasę i nazwę szkoły oraz oświadczenie wyrażające zgodę na 

wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych przygotowywanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie. Prace bez 

dołączonych załączników nie będą brane pod uwagę. 

- termin składania prac – do 28 kwietnia 2017 

- oceny prac dokona komisja Jury powołana przez organizatora 

- kryterium oceny - oryginalne ujęcie tematu / motywu przewodniego konkursu 

- prace oceniane będą w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum 

- o rozstrzygnięciu organizator powiadomi zainteresowanych w terminie późniejszym 

- prace można składać osobiście w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie lub 

wysłać drogą pocztową na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie, Plac 

Łukasińskiego 4, Stryków 95-010; z dopiskiem BIBLIOTECZNE SELFIE. 

- prace przechodzą na własność organizatora 

 

5. Postanowienia końcowe 

- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu 

- informacje pod numerem telefonu 42 719-80-94 
 

 



 

Stryków, ................... 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz 

wizerunku uczestnika .................................................................................... 

w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowywanych przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie, w zakresie niezbędnym do 

realizacji konkursu „BIBLIOTECZNE SELFIE”, zgodnie z ustawą            

o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. . 
 

 
....................... 
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