
Konkurs „Selfie z książką” z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 
 

1. Organizator 

 

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej 

 

2. Cel konkursu 

 

Uczczenie Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich obchodzonego 23 kwietnia 

Promocja czytelnictwa i biblioteki szkolnej 

Popularyzacja wiedzy o książkach 

Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną 

 

3. Uczestnicy konkursu 

 

Konkurs adresowany jest do Słuchaczy Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w 

Białej Podlaskiej. 

 

4. Warunki konkursu 

 

Konkurs polega na wykonaniu przez słuchacza zdjęcia „selfie” z książką występującą w katalogu 

książek biblioteki Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej. 

Może być to książka z biblioteki, może być prywatna ale taka, które występuje w zbiorach biblioteki. 

Zdjęcie powinno być estetyczne, promujące czytelnictwo. 

 

Każdy słuchacz może wysłać do trzech zdjęć, muszą to być zdjęcia własnego autorstwa. 

 

Zdjęcie/zdjęcia należy przesłać ze szkolnej poczty Office 365 (Outlook) na szkolny adres mailowy 

opiekuna biblioteki szkolnej (Paweł Pakuła ppakula@mszbp.onmicrosoft.com) z dopiskiem „selfie z 

książką” oraz imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia. 

 

5. Termin nadsyłania prac 

 

Prace nadsyłać można do 11 maja bieżącego roku. 

 

6. Ocena prac i nagrody 

 

Wysłane zdjęcia konkursowe oceni Komisja Konkursowa wyłoniona spośród nauczycieli Szkoły, w 

dniu 12 maja bieżącego roku. Pod uwagę brane będą walory artystyczne zdjęcia, oryginalność ujęcia, 

przekaz zachęcający do czytelnictwa. 

 

Dla autorów trzech najlepszych ujęć przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy. 

 

Z nadsyłanych zdjęć planowane jest zrobienie kolażu, promującego czytelnictwo i umieszczenie go 

na stronie / profilu Facebook Szkoły. 

 

7. Postanowienia końcowe. 

 

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw 

autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 

r. Nr 90 pozycja 631) oraz do publikacji prac przez Organizatora w Internecie. Uczestnicy wyrażają 



zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. 

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Uczestnicy biorący udział w 

Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.  Sytuacje nieobjęte niniejszym 

regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

Opracował: Paweł Pakuła 


