
Regulamin konkursu „Ubierz się w książkę” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół w Katowicach Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (dalej: „Organizator”). 

1.2.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Technikum Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach oraz Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach (dalej: „Uczestnik”). 

1.3.Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

1.4.Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. 

1.5.Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

 

§2. Cel i przedmiot konkursu 

2.1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży. 

2.2. Przedmiotem konkursu dla uczniów jest zdjęcie z książką. 

 

§3. Wymagania dotyczące prac konkursowych 

3.1. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. 

3.2.Prace konkursowe muszą przedstawiać autora pracy pozującego z książką. Autor ma tak 

zapozować do zdjęcia, aby poza stała się „elementem” okładki, który „wychodzi” poza 

papier. 

3.3. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i 

nienagradzane, których autorem jest osoba zgłaszająca. 

3.4. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie. 

3.5. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 

dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia 

innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc lub tematykę 

rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 

wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  

 

§4. Zasady udziału w konkursie 

 

4.1. Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres e—mail: bibliozdz@gmail.com, 

lub za pośrednictwem platformy Teams do p. Dagmary Śmigieli, do dnia 21 kwietnia 2022 

roku, do godziny 12:00. 
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§5. Prawa autorskie i inne 

 

5.1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie 

majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób 

trzecich. 

5.2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac 

lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.: 

5.2.1  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu; 

5.2.2 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

5.3. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych 

oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez 

Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych 

Organizatora.  

5.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich 

lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć 

decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia uczestnika w konkursie.  

 

§6. Nagrody 

 

6.1. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

6.2. Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych zostaną przekazane przez 

Organizatora drogą elektroniczną bezpośrednio do osób zainteresowanych.  

6.3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

§7. Zasady przyznawania nagród 

 

7.1. Prace zgłoszone do konkursu zostaną umieszczone na portalu Facebook szkoły, gdzie za 

pomocą reakcji będzie można „oddać” głos na wybraną pracę.  

7.2. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, których prace otrzymają najwięcej reakcji w 

postaci polubień.  

 

§8. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród 

 

8.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 29 kwietnia na stronie Facebook szkoły. 

8.2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody przez Organizatora 

drogą elektroniczną.  

 



§9. Postanowienia końcowe 

 

9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z 

powodów technicznych.  

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w 

materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych 

oraz w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby 

bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach 

drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie 

jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.  

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 

terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

9.4. Wszelkich informacje na temat konkursu udziela: p. Dagmara Śmigiela (e-mail: 

bibliozdz@gmail.com).  
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Załącznik 1 

 

Oświadczenie autora pracy 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora pracy) 

 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko autora pracy:………………………………………………………………....... 

Klasa:……………………….. 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne: 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana w 

konkursie „Ubierz się w książkę”, organizowanym przez Bibliotekę Zespołu Szkół w 

Katowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest wynikiem samodzielnej 

pracy autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy 

konkursowej i nie są z żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 

Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu 

przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 

a) Utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) Wprowadzenie do obrotu w kraju i zagranicą; 

c) Użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

e) Publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Ubierz się w książkę” 

zorganizowanym przez Bibliotekę Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Katowicach i akceptuję jego wszystkie warunki.  

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w 

szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

 

 

 

…………………………………………… 

(czytelny podpis autora pracy) 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

Ja, niżej podpisany/a: .............................................................................................................,  

wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie mojego 

wizerunku przez ZDZ Katowice, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w celu promocji w 

ramach Konkursu „Ubierz się w książkę”. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i 

powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego środka przekazu, włączając w to publikację w 

gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, na stronach internetowych 

itp. Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku 

obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, 

obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem 

dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanym powyżej celu. Oświadczam, że 

niniejsza zgoda do ww. celu następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Jednocześnie 

zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania 

mojego wizerunku na ww. zdjęciach.  

.........................................................................  

(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletności) 

Dane uczestnika konkursu: 

 

Imię i nazwisko autora pracy:………………………………………………………………....... 

Klasa:……………………….. 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu: 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

prawnego:……………………………………………………………. 

Adres e-mail opiekuna prawnego:……………………………………………………………… 

Numer telefonu do kontaktu:…………………………………………………………………… 
 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne: 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana w 

konkursie „Ubierz się w książkę”, organizowanym przez Bibliotekę Zespołu Szkół Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest wynikiem samodzielnej pracy autora. 

Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i 

nie są z żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam 

Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas 

nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 

a) Utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) Wprowadzenie do obrotu w kraju i zagranicą; 

c) Użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

e) Publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Ubierz się w książkę” 

zorganizowanym przez Bibliotekę Zespołu Szkół w Katowicach Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach i akceptuję jego wszystkie warunki.  

Oświadczam, że praca konkursowa mojego dziecka/podopiecznego nie zagraża i nie narusza 

praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich.  

 

Zgoda na udział w konkursie 

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………… w Konkursie 

„Ubierz się w słowa” organizowanym przez Bibliotekę Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach. 

 

…………………………………………………….. 

(czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy) 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

Ja, niżej podpisany/a: ..................................................................................................,  

wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku 

mojego dziecka/podopiecznego przez ZDZ Katowice, utrwalonego na zdjęciach wykonanych 

w celu promocji w ramach Konkursu Ubierz się w książkę. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego środka przekazu, włączając w to 

publikację w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, na stronach 

internetowych itp. Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie 

wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 

rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za 

pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanym powyżej celu. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celu następuje bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem 

każdorazowego wykorzystania wizerunku mojego  dziecka/podopiecznego na ww. zdjęciach.  

..................................................................................  

(czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy)  

 
 

 


