
 

Sekcja Bibliotekarska 
przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach 

serdecznie zaprasza 

 

Nauczycieli Bibliotekarzy 
 

do uczestnictwa 

 

w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym 

dla Nauczycieli Bibliotekarzy 
„Tydzień/ Miesiąc  Bibliotek w obiektywie” 

 

pod patronatem 

Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP.  
 

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla Nauczycieli Bibliotekarzy.  
 

Każdy uczestnik może zgłosić 1 - 3 fotografie prezentujące: 

- nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych działania w ramach  

Tygodnia Bibliotek 2012; 
- nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych działania w ramach  

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2011 lub 2012. 

 

Zdjęcia w formie tradycyjnej należy przesyłać wraz z danymi uczestnika  

na adres: 
 

Sekcja Bibliotekarska  

przy Okręgu Śląskim ZNP w Katowicach 

ul. Starowiejska 11 
40 – 015 Katowice 

 

lub w formie elektronicznej - załącznik do e-mailu na adres: rsowada@znp.edu.pl 

do 3 października 2012r. 
 

 

Konkurs rozstrzygnięty zostanie 23 października 2012r.  

podczas IX Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie. 

 
Kontakt z organizatorami: rsowada@znp.edu.pl; 603 210 490.  

 

„Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” 

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny  

Dla Nauczycieli Bibliotekarzy 

 

http://arch.znp.edu.pl/text.php?cat=1
http://arch.znp.edu.pl/text.php?cat=1
mailto:rsowada@znp.edu.pl
mailto:rsowada@znp.edu.pl


Regulamin 

Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego 

Dla Nauczycieli Bibliotekarzy 

„Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” 

 
 

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Dla Nauczycieli 

Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” jest Sekcja Bibliotekarska             

przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach. 

2. Uczestnikami Konkursu są Nauczyciele Bibliotekarze pracujący w szkołach                        

i placówkach województwa śląskiego. 

3. Każdy z uczestników może przesłać do 3 fotografii w formie cyfrowej lub tradycyjnej 

na adres: 

Sekcja Bibliotekarska przy Śląskim Okręgu ZNP 

ul. Starowiejska 11 

40-015 Katowice 

lub w formie elektronicznej - załącznik do e-mailu na adres: rsowada@znp.edu.pl.  

4. Technika wykonania prac jest dowolna. 

5. W treści maila /listu elektronicznego lub tradycyjnego  należy podać:  

- tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy;  

- adres zakładu pracy; 

- tytuł fotografii – przedstawione wydarzenie; 

- komentarz do zdjęcia; 

- oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych; 

- przesłane pliki lub zdjęcia w formie papierowej nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania 

fotografie przechodzą na własność organizatorów,  którzy przejmują autorskie prawa 

majątkowe do nadesłanych prac. 

6. Zdjęcia należy przesłać do 3 października 2012r. 

7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

8. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w październiku 2012r. podczas IX Regionalnego Forum 

Bibliotekarzy w Częstochowie. 
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. 

10.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa                              

do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku                                          

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie                

oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania. 

11.  Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną 

uwzględnione. 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody 

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu               

oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych                    

z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie 

potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora 

oświadczenia. 


