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GIMNAZJUM NR 1 
IM. STANISŁAWA JACHOWICZA W TARNOBRZEGU 

we współpracy  
 

z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W TARNOBRZEGU 
 

oraz URZĘDEM MIASTA TARNOBRZEGA 
 

zapraszają 
  

UCZNIÓW TARNOBRZESKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 
 

do udziału 
 

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  
POD HASŁEM  

„PORTRET Z KSIĄŻKĄ” 
 

w ramach obchodów  
 

ROKU STANISŁAWA JACHOWICZA 

 
Celem głównym konkursu jest 
propagowanie wśród dzieci i młodzieży 
czytania i czytelnictwa, czyli pożytecznych 
i przyjemnych form spędzania wolnego 
czasu, które równocześnie uczą dialogu ze 
światem i rozwijają sferę emocjonalną. 
Poprzez konkurs „Portret z książką” 
pragniemy upowszechnić fotografię 

jako dziedzinę sztuki. Chcemy także przypomnieć i spopularyzować idee życia 
Stanisława Jachowicza – miłośnika ksiąg oraz wychowawcy dzieci i młodzieży. 
 
 
 

Prace konkursowe powinny obrazować pasję czytania, miłość 
do książek. Głównym bohaterem fotografii winna być książka, 
która jako przyjaciel towarzyszy czytelnikowi w każdym 
momencie życia. 
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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  ”PORTRET Z KSIĄŻKĄ” 
 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Gimnazjum nr 1 im. Stanisława 
Jachowicza w Tarnobrzegu. 

2. Cele konkursu: 
• propagowanie wśród dzieci i młodzieży czytania i czytelnictwa, 

czyli pożytecznych i przyjemnych form spędzania wolnego czasu, 
które równocześnie uczą dialogu ze światem i rozwijają sferę emocjonalną, 

• upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, 
• przypomnienie i popularyzowanie idei życia Stanisława Jachowicza – 

miłośnika ksiąg oraz wychowawcy dzieci i młodzieży. 
 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

4. Uczestnicy wykonują fotografię obrazującą pasję czytania, miłość do książek. 
Głównym bohaterem fotografii winna być książka, która jako przyjaciel towarzyszy 
czytelnikowi w każdym momencie życia. 

 
5. Wszystkie prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną 

w formacie 15 cm x 21 cm na papierze matowym. Mają one spełniać cele 
konkursu. 

6. Ilość nadesłanych prac jest nieograniczona. 

7. Prace konkursowe, w formie papierowej,  można przekazywać osobiście 
lub przesyłać na adres: 

Gimnazjum nr 1 im. St. Jachowicza w Tarnobrzegu 
biblioteka szkolna 
ul. Jachowicza 4 
39-400 Tarnobrzeg 
 

DO DNIA 25 KWIETNIA 2016 ROKU. 
 

8. Każda praca powinna zawierać metryczkę, czyli: 

• tytuł fotografii, 
• imię i nazwisko autora, 
• wiek autora, 
• klasę, 
• nazwę szkoły z numerem telefonu, 
• imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca była 

wykonywana. 
 

oraz zgodę na udział w konkursie fotograficznym, zgodę na wykorzystanie 
wizerunku (patrz: załączniki do niniejszego regulaminu). 

 
9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 

opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 
o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym 
regulaminem. 

 
11. Przesłane fotografie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą 

na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe 
do nadesłanych prac. 

 
12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury 

są ostateczne. 

13. Każda szkoła zostanie poinformowana o wynikach konkursu. 

14. Podsumowanie konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki 
Pedagogicznej w Tarnobrzegu. O dokładnym miejscu i godzinie uczestnicy 
konkursu zostaną poinformowani. 

15. Organizatorzy przewidują nagrody dla uczestników, którzy wykonają najlepsze 
prace. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

16. 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 w ramach działań edukacyjnych Gimnazjum nr 1 im. St. 
Jachowicza w Tarnobrzegu. 

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „PORTRET Z KSIĄŻKĄ” 

Zgoda na udział dziecka w Konkursie Fotograficznym „PORTRET Z KSIĄŻKĄ” 
 
1* - Ja, niżej podpisana/y zamieszkała/y w   …………………………………………………….…,    
ul. ………………………………………………………………………………………………………………….., 
nr   dowodu   osobistego ……………………….…………………………………………………………., 
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………. 

(imię i nazwisko)                     
w Konkursie Fotograficznym „PORTRET Z KSIĄŻKĄ”. Oświadczam, iż zgłoszona 
do Konkursu fotografia jest wykonana indywidualnie i samodzielnie oraz nie była 
wcześniej publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw 
osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). 

..……………………………………………………. 
(data i odręczny podpis) 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka  
w Konkursie Fotograficznym „PORTRET Z KSIĄŻKĄ” 
 
2** Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………..,  
zamieszkała/y w   ………………………………………………………………………..……………………,    
ul.  ………………………………………………………………………………………….………..………………, 
nr   dowodu   osobistego…………………………………………………………………………………..., 
niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku  mojego  dziecka   
……………………………………………………………………………………..…………………………………..   

(imię i nazwisko) 
przedstawionego na  fotografiach wykonanych w czasie sesji zdjęciowej 
w ramach Konkursu Fotograficznego „Portret z książką ” i przesłanych 
w zgłoszeniu konkursowym.  

..…………………………………………………… 
(data i odręczny podpis) 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
w Konkursie Fotograficznym „PORTRET Z KSIĄŻKĄ” 
 
3*** Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………..…………………………..,  
zamieszkała/y w   ………………………..…………………………………………….………………………,    
ul.   ………………………………………………………………………………….………………………………., 
nr   dowodu   osobistego…………………………………………………………………………..……….. 
niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego  wizerunku   
przedstawionego na  fotografiach, wykonanych w czasie sesji zdjęciowej 
w ramach Konkursu Fotograficznego „Portret z książką ” i przesłanych 
w zgłoszeniu konkursowym.  

..……………………………………………………. 
(data i odręczny podpis) 



KONKURS FOTOGRAFICZNY ”PORTRET Z KSIĄŻKĄ” 5

* oświadczenie nr 1 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich 
biorących udział w konkursie. 
 
** oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich, 
których wizerunek został uwieczniony w czasie sesji zdjęciowej w ramach 
konkursu „Portret z książką ” i przesłany w zgłoszeniu konkursowym.  

 
*** oświadczenie nr 3 wypełniają osoby pełnoletnie, których wizerunek został 
uwieczniony w czasie sesji zdjęciowej w ramach konkursu „Portret z książką ” 
i przesłany w zgłoszeniu konkursowym.  

 
 

OŚWIADCZENIA PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE,  
DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ. 

 
 


