
REGULAMIN KONKURSU 
„Jak przyjemne może być czytanie z pupilem” 

 
Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Leśnej.  
2. Konkurs trwa od dnia 08.04.2021 r. do dnia 21.04.2021 r. 
 
Przedmiot i cele konkursu 
Konkurs zorganizowany jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przypadającego  
w dniu 23.04.2021 r. Przedmiotem konkursu jest zrobienie najciekawszego zdjęcia przedstawiającego 
zabawne sytuacje podczas czytania książki ze zwierzęciem domowym i nadesłanie go na adres e-mail: 
biblioteka.lesna@op.pl. 
 
Cele konkursu: 

 rozbudzanie zamiłowania do sięgnięcia po książkę i czytania, 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka, 

 twórcze spędzanie wolnego czasu podczas pandemii, 

 podkreślenie terapeutycznego wpływu zwierząt na dziecko. 
 
Uczestnicy 
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 6 – 18 lat z Gminy Leśna. 
 
Warunki udziału 

1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków. 
2. Fotografie należy przesłać na adres e-mail Biblioteki Publicznej w Leśnej: biblioteka.lesna@op.pl w 

terminie do dnia 21.04.2021 r. W e-mailu prosimy podać imię, nazwisko, wiek dziecka oraz numer 
telefonu.  

 
Zasady konkursu:  

1. Każdy autor może przesłać na konkurs jedną fotografię. 
2. Zdjęcie powinno prezentować autora z wybraną przez siebie książką oraz zwierzątkiem domowym 

np.: psem, kotem, świnką morską, szczurem, chomikiem itp. 
3. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcie może być czarno-białe, w sepii lub kolorowe. 
4. Zdjęcia należy wykonać telefonem komórkowym lub cyfrowym aparatem fotograficznym. 

5. Do konkursu będą kwalifikowane fotografie zarówno bez, jak i z ingerencją grafiki komputerowej 
(filtry, kadrowanie, maskowanie, stylizacja). 

6. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i 
nagradzane. 

 
Zasady przyznawania nagród 

1. Organizator przewiduje nagrody książkowe dla wyłonionych przez Komisję konkursową zwycięzców. 
2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 
Ogłoszenie wyników 

1. Wyniki konkursu oraz nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie okislesna.pl Facebooku 
Biblioteki Publicznej w Leśnej w Dniu Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich tj. 23.04.2021 r.  

2. Laureatom konkursu nagrody zostaną wręczone w Bibliotece Publicznej w Leśnej po wcześniejszym 
zaproszeniu telefonicznym. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie  i nadesłane zdjęcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez prawnego 
opiekuna uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika na 
portalu społecznościowym Facebook Biblioteki Publicznej w Leśnej oraz stronie okislesna.pl. 

mailto:biblioteka.lesna@op.pl


2. Poprzez udział w konkursie opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na to, iż Organizator Konkursu 
może wykorzystać wizerunek uczestnika w materiałach promocyjnych Organizatora. 

3. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku 
uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej organizatora. 

4. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich 
weryfikacji. 

 


