
Regulamin konkursu fotograficznego “Szukaj znaków” 

 

1. Organizatorem konkursu jest: 

a. Biblioteka szkolna III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu 

b. Evanna Shamrock, autorka powieści “Signum Sanguinem. Mrok” 

c. Klaudia Sołdyńska, studentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  

 w Kaliszu 

3. Konkurs realizowany jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  

4. Celem konkursu jest: 

a. propagowanie czytelnictwa, w szczególności powieści Evanny Shamrock pt. “Signum 

 Sanguinem. Mrok” 

b. zachęcenie do wyrażania myśli i rozwijania kreatywności 

c. prezentowanie talentów 

5. Warunki uczestnictwa 

a. uczestnikiem może być tylko i wyłącznie osoba ucząca się w III Liceum Ogólnokształcącym 

 im. Mikołaja Kopernika w Kalisza (prace absolwentów nie będą przyjmowane)  

b. praca musi nawiązywać do wydarzeń, bohaterów lub miejsc z książki “Signum Sanguinem. 

 Mrok” 

c. praca powinna mieć tylko jednego autora 

d. praca nie może mieć charakteru kolażu bądź też fotomontażu 

e. praca nie może naruszać prac autorskich osób trzecich  

6. Zgłaszanie prac 

a. zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie   

 pliku .jpg na adres evanna.shamrock@gmail.com 

b. każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace 

c. w e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące 

 informacje: 

 dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, klasa), 

 numer telefonu, adres e-mail, 

 tytuł i krótki opis fotografii (opis inspiracji) , 

mailto:evanna.shamrock@gmail.com


 plik .jpg podpisany ma być imieniem nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. 

Anna_Nowak1.jpg, Anna_Nowak2.jpg 

d. udział w konkursie jest równoznaczny  

 z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych 

autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. nr 101 z 2002 r. z późn.Zm.)  

 na publikację imienia, nazwiska, klasy i wizerunku autora, jeśli zostanie on 

nagrodzony w konkursie 

 nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z 

poszanowaniem autorskich praw osobistych i publikację na stronach www oraz 

fanpage’ach organizatorów. 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji prac 

podczas wystawy pokonkursowej  

e. prace należy składać od 20.09. do 25.10. Br 

f. O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani po jego oficjalnym 

 zakończeniu 

g. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. 

7. Ocena prac   

a. nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie: Evanna Shamrock oraz Klaudia 

Sołdyńska  

b. jury weźmie pod uwagę wartość artystyczną, jakość oraz oryginalność i kreatywność prac 

c. jury wyłoni jednego, głównego zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę-niespodziankę oraz 

pamiątkowy dyplom; jego praca zostanie wyeksponowana podczas wystawy pokonkursowej 

d. spośród pozostałych prac zostaną wyłonieni wyróżnieni, których prace podziwiać będzie można 

podczas wystawy pokonkursowej  

e. jury ma prawo do innego podziału nagród 

8. Postanowienia końcowe 

a. regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://www.kopernik.kalisz.pl/, 

 http://evannashamrock.wixsite.com/signum-sanguinem, 

 http://iii-lo-kalisz.wixsite.com/kopernik-biblioteka,    

b. konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i 

http://www.kopernik.kalisz.pl/
http://evannashamrock.wixsite.com/signum-sanguinem
http://iii-lo-kalisz.wixsite.com/kopernik-biblioteka


 zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.) 

c. zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika 

 niniejszego regulaminu 

d. organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

niespełniających wymogów niniejszego regulaminu  

e. organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu  

f. ostateczna interpretacja regulaminu zależy od organizatora 

g. informacji o konkursie udziela Klaudia Sołdyńska klaudia.soldynska@gmail.com 

 

 

 

 

 


