
Regulamin konkursu fotograficznego ph.  

„Książka na wakacjach” 

Cel konkursu 

 Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu podczas letnich wakacji 

 Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią i literaturą 

 

Organizator konkursu 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie, ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów 

 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Jaktorów posiadających aktywne konto na portalu 

społecznościowym Facebook. 

 

Zasady konkursu 

 Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu fotografii książki lub czytelnika z książką  

w dowolnym miejscu podczas letnich wakacji.  

 Książka powinna być wypożyczona w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie  

lub Bibliotece Publicznej w Międzyborowie.  

 Na zdjęciu powinien być widoczny jeden z trzech wariantów: 

 okładka książki z kodem biblioteki,  

 otwarta książka z pieczątką biblioteki,  

 książka z zakładką biblioteczną organizatora. 

 Zdjęcie należy zamieścić na oficjalnym profilu Biblioteki na facebooku 

www.facebook.com/BibliotekaJaktorow/ pod postem konkursowym. 

 

Czas trwania konkursu 

13 lipca – 30 sierpnia 2020 r. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

Przewidziano nagrody dla trzech najlepszych zdjęć z największą ilością kliknięć „Lubię to”.   

Zliczone zostaną wszystkie kliknięcia wykonane do dnia 30 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00. 

Wręczenie nagród nastąpi 5 września 2020r. 

 

Postanowienia końcowe 

 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu praca 

fotograficzna jest własnością uczestnika i wyraża on zgodę na jej publikację oraz akceptuje 

regulamin konkursu. 

 Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 

rodziców lub opiekunów (załącznik nr. 1) i dostarczoną do biblioteki osobiście lub mailowo. 

 Regulamin konkursu znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie oraz Bibliotece 

Publicznej w Międzyborowie, a także na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-

jaktorow.pl 

http://www.biblioteka-jaktorow.pl/
http://www.biblioteka-jaktorow.pl/


 

Załącznik nr. 1  

do Regulaminu konkursu fotograficznego ph. „Książka na wakacjach” 

 

 

 

         Jaktorów, dn. …………….. 

 

Zgoda 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………………. w konkursie 

fotograficznym ph. „Książka na wakacjach” organizowanym przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Jaktorowie. 

 

   Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………………….. 

 

 


