
Regulamin konkursu 

I. Przepisy ogólne 

1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Szkolną w IV Liceum 

Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie, przy ulicy 

Chyliczkowskiej 17. 

2. Konkurs skierowany jest do ucznów liceum.  Rozpoczyna się 17 października 2018 

 i trwać będzie do 15 listopada 2018. Informacja o wynikach konkursu zostanie 

zamieszczona na stronie www.lopiaseczno.waw.pl oraz w Bibliotece Szkolnej. 

3. Celem konkursu „ Poczuj się częścią książki” jest: 

 Zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek. 

 Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu  

ze światem i wyrażania emocji. 

 Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych  

w nim zasad. 

 

II. Przepisy dotyczące prac 

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez wysłanie na adres mailowy 

biblioteka@lopiaseczno.waw.pl pracy w formacie JPG o wymiarach min. 1280x960 

pikseli, rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 1MB. Fotografia musi być 

autorstwa uczestnika konkursu, podpisana imieniem i nazwiskem. 

2. W konkursie przewidziane są nagrody. 

3. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.lopiaseczno.waw.pl oraz  

w Bibliotece Szkolnej. 

4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 

opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym 

regulaminem 
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III. Wykorzystanie prac 

1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi zgody na jej nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej 

www.lopiaseczno.waw.pl oraz w Bibliotece Szkolnej oraz opublikowanie imienia, 

nazwiska autora zdjęć. 

2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz 

że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, 

a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii 

konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię 

zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę  na 

nieodpłatną publikację tego wizerunku. 
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