
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

„Książka w jesiennym obiektywie” 

 

 

Celem Konkursu jest:  

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

 rozwijanie wrażliwości i kreatywności młodzieży poprzez twórczość artystyczną,  

 uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową,  

 rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy  

 

Warunki Konkursu  

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu krotoszyńskiego.  

2. Konkurs polega na wykonaniu fotografii zgodnej z tematem. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 17 października br., pracy 

konkursowej  wraz z Kartą uczestnika (załącznik nr 1). Prace, które wpłyną do Biblioteki po tym terminie, 

nie będą brane pod uwagę.  

4. Praca musi zostać wykonana jednoosobowo (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę).  

 

Procedura zgłaszania prac  

1. Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres kp.krotoszyn@kp.kalisz.pl w tytule 
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Ocena prac  

1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa. 

2. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria:  

 trafność doboru tematu pracy,  

 jakość wykonania,  

 oryginalność,  

 stopień trudności.  

3. Członkowie Komisji przyznają punkty od 0 do 3 w każdym z czterech kryteriów- maksymalna liczba 

punktów do zdobycia wynosi 12, według zasady:  

 praca nie spełnia kryterium – 0 punktów,  

 praca spełnia kryterium w niepełnym zakresie – 1 punkt,  

 praca spełnia kryterium w pełnym zakresie – 2 punkty,  

 praca spełnia kryterium w sposób ponadprzeciętny – 3 punkty.  

4. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria:  
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 trafność doboru tematu pracy, wartość merytoryczną,  

 oryginalność przedstawienia tematu pracy,  

 samodzielność i stopień trudności wykonania.  

 

Rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników Konkursu  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 20 października 2021r.  

2. Wyniki Konkursu w zakresie: imię i nazwisko autora pracy, szkoła, zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej Książnicy Pedagogicznej. 

3. O sposobie wręczenia nagród i wyróżnień, Organizator drogą telefoniczną, e-mailem bądź za 

pośrednictwem poczty poinformuje osoby wskazane w Karcie uczestnika.  

 

Postanowienia końcowe  

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestników wszystkich warunków określonych                   

w Regulaminie.  

3. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu prac dostarczonych w ramach udziału w Konkursie.  

4. Prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany 

terminu jego przeprowadzenia przysługuje Organizatorowi.  

5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem danej edycji Konkursu. Nowy 

regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.  

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Organizator. Od 

decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.  

 

 



 

 


