
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI
„ZŁAP BOHATERA KSIĄŻKI”

1. Konkurs fotograficzny realizowany jest w ramach projektu „Literackie ferie w Gminie 
Tarnowiec”.

2. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA:
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 30.

3. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs „Złap bohatera z książki” skierowany jest do dzieci klas I-VIII, mieszkańców 
Gminy Tarnowiec.

4. CEL KONKURSU:
◦ Popularyzacja literatury dziecięcej.
◦ Popularyzacja czytania jako formy spędzania czasu wolnego
◦ Zachęcenie do udziału w wydarzeniach udostępnianych on-line w ramach projektu 

„Literackie ferie w Gminie Tarnowiec”.
◦ Rozwijanie kreatywności, wyobraźni, wrażliwości artystycznej.
◦ Promocja zdrowego stylu życia i trzeźwości wśród dzieci i młodzieży.
◦ Promocja działań tarnowieckiej biblioteki.

5. KONKURSU I NAGRODY:
◦ Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w kreatywnej formie zdjęcia ilustrującego 

przeczytaną w czasie ferii książkę lub jej bohatera.
◦ Do konkursu można przesłać fotografie przedstawiające książki wyłącznie z zakresu 

literatury dziecięcej i młodzieżowej.
◦ Dla najwyżej ocenionych zdjęć przyznane zostaną miejsca od 1 do 3. Dopuszcza się 

przyznanie nagród ex aequo.
◦ Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
◦ Po zakończeniu konkursu zdjęcia zostaną udostępnione na stronie internetowej 

biblioteki oraz w mediach społecznościowych.
◦ ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
◦ W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-VIII, mieszkańcy gminy Tarnowcu.
◦ Autorami zdjęć zgłoszonych do konkursu mogą być dzieci lub ich rodzice; jeden autor 

może nadesłać na konkurs max. 3 zdjęcia w formacie JPG jako samodzielne dzieła lub 
w formie mini komiksu. 

◦ Zdjęcia muszą zostać przesłane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: 
gbp.tarnowiec@gmail.com, w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie na konkurs 
fotograficzny.

◦ Do pracy należy dołączyć skan Karty zgłoszenia uczestnika konkursu „Złap bohatera z 
książki” – załącznik do regulaminu, którą należy pobrać ze strony, wpisać imię i 
nazwisko, wiek dziecka oraz dane kontaktowe, zaakceptować regulamin oraz udzielić 
zgód, podpisać czytelnie i przesłać w formie skanu lub zdjęcia wraz ze zdjęciem 
konkursowym. W przypadku braku możliwości wydruku, karty zgłoszenia do odebrania 
w wersji papierowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu, Filii w Gliniku 
Polskim lub w Filii w Łubnie Szlacheckim. 

◦ Nadesłanie pracy bez wypełnionej i podpisanej karty uczestnika wyklucza udział w 
konkursie.

◦ Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zdjęcia oryginalne, które nie były nigdzie 
publikowane i nie były zgłaszane w innych konkursach.

◦ Zdjęcia niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

◦ Do oceny zdjęć nadesłanych do konkursu Organizator powołuje Jury konkursu.



◦ Jury dokona oceny nadesłanych zdjęć wg następujących kryteriów: kreatywność, 
oryginalność, walory artystyczne (m.in. kompozycja zdjęcia) oraz zgodność z 
regulaminem i tematem konkursu.

◦ Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 
▪ kl. I-III
▪ kl. IV-VIII

◦ Ocena zdjęć odbywać się będzie na zasadzie anonimowości. Członkom Jury zostaną 
zaprezentowane zakodowane zdjęcia, a ujawnienie nazwisk autorów nastąpi dopiero po 
ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu laureatów.

◦ Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i niepodważalne, nie przysługuje od nich 
odwołanie.

7. WRĘCZENIE NAGRÓD I DYPLOMÓW:
Wręczenie  nagród  odbędzie  się  indywidualnie,  po  wcześniejszym ustaleniu  terminu,  o  którym
laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
◦ Zgłoszenie  zdjęcia  do  konkursu  poprzez  przesłanie  jej  drogą  elektroniczną  wraz  z

wypełnioną  obowiązkową  kartą  uczestnika  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją
niniejszego  regulaminu.  W  sprawach  nieuregulowanych  regulaminem  decyduje
Organizator konkursu.

◦ Uczestnicy  Konkursu  przenoszą  na  Organizatora  prawa  autorskie  do  zdjęć
konkursowych  w  zakresie  utrwalania,  zwielokrotniania  określoną  techniką,
wprowadzania  do  obrotu,  wprowadzania  do  pamięci  komputera,  publicznego
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania oraz prezentowania w Internecie.

9. TERMINY:
◦ Ogłoszenie Konkursu: 10 lutego 2022
◦ Nadsyłanie prac konkursowych: do 27 lutego 2022 włącznie.
◦ Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

10. Rozstrzygnięcie konkursu: 7 marca 2021


