
Regulamin konkursu „Bookface – zdjęcie z książką” 

I. Organizator konkursu: Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe 

im. Janusza Korczaka w Łukowie:  

1) Nauczyciel bibliotekarz - Anna Wiąckiewicz; 

2) Wychowawcy Internatu - Katarzyna Kurek i Agnieszka Kołodziej; 

3) Nauczyciel na kierunku technik usług kosmetycznych - Mariola Sulej.  

II. Współorganizator konkursu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Lublinie: koordynator - Joanna Tarasiewicz. 

III. Cele konkursu: 

1. Promowanie czytelnictwa wśród słuchaczy szkoły i mieszkańców internatu. 

2. Promocja księgozbioru biblioteki szkolnej. 

3.  Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.  

4. Propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form wypowiedzi artystycznej.  

5. Umocnienie współpracy placówek oświatowych. 

IV. Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą brać udział słuchacze Szkoły Policealnej - Medycznego Studium 

Zawodowego w Łukowie oraz mieszkańcy Internatu Szkoły Policealnej - Medycznego 

Studium Zawodowego w Łukowie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na podany adres mailowy 

zdjęcia, którego elementem będzie okładka książki oraz przekazanie do biblioteki 

Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej 

Organizatora: www.mszlukow.pl. 

4. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów konkursu. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

V. Zadanie konkursowe: 

1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego uczestnika 

konkursu (maksymalnie dwóch uczestników), na którym twarz/e bądź inne części 

ciała będą zastąpione okładką książki i przesłaniu go na adres mailowy: 

bibliotekamedyk2019@gmail.com. 

2. Forma pracy: zdjęcie w formie elektronicznej (jpg). 

3. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

VI. Ocena prac konkursowych: 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Komisja konkursowa dokona oceny prac kierując się kryteriami:  

1) pomysłowość; 

2) jasność przekazu; 

3) estetyka wykonania. 



3. Decyzja Komisji konkursowej dotycząca wyłonienia laureatów jest ostateczna 

i nie podlega odwołaniu. 

VII. Nagrody: 

1. Przewidziane są trzy nagrody główne oraz ewentualne wyróżnienia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora. 

4. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną powiadomieni mailowo 

o przyznanych nagrodach. 

5. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy.  

6. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na czasowej wystawie pokonkursowej 

w siedzibie Organizatora i Współorganizatora - Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Lublinie. 

VIII. Terminarz konkursu: 

1. 18 listopada 2021r. - ogłoszenie konkursu. 

2. do 15 grudnia 2021 r. – przesyłanie prac konkursowych na adres mailowy: 

bibliotekamedyk2019@gmail.com. 

3. 17 grudnia 2021r. – Praca komisji konkursowej; podanie wyników konkursu na 

stronie internetowej i profilu społecznościowym Szkoły Policealnej – Medycznego 

Studium Zawodowego w Łukowie. 

4. 20 grudnia 2021 r. – wręczenie nagród. 

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Policealna 

– Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka , ul. A. A. Kryńskiego 10, 21-400 

Łuków, tel. 25 7982639. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu 

a podstawą ich przetwarzania będzie udzielona zgoda. Podanie danych osobowych jest 

warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.  

3. Uczestnikom konkursu przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 

jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w konkursie i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: 

bibliotekamedyk2019@gmail.com. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do trzech miesięcy po zakończeniu 

konkursu lub do czasu wycofania zgody. 



6. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

X. Postanowienia końcowe: 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej jest równoznaczne 

z akceptacją Regulaminu konkursu przez Uczestnika. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków 

udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

Oprac.: Anna Wiąckiewicz, Agnieszka Kołodziej, Katarzyna Kurek. 

 

 


