
 

 

NARODOWY 

PROGRAM 

ROZWOJU 

CZYTELNICTWA 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA HASŁO 

PROMUJĄCE CZYTELNICTWO  

 

1. Cele: 

■ rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, 

■ aktywizowanie uczniów do działania na rzecz reklamy 

     czytelnictwa, 

■ popularyzacja książki i biblioteki w środowisku szkolnym, 

■ promowanie czytelnictwa wśród uczniów. 

 

2. Adresaci: uczniowie klas I, II i III  III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu. 

 

3. Organizator:  biblioteka szkolna 
 

4. Termin:  od 19 do  26  października 2020 r. włącznie.  

5. Zasady: 
 

a) przedmiotem konkursu jest hasło promujące czytelnictwo lub 
bibliotekę, 

b) do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica 
(do pobrania  na stronie internetowej szkoły), 

c) prace podpisane imieniem,  nazwiskiem oraz klasą można 
składać w postaci kartki/wydruku lub wysłać  na adres: 

biblioteka3logrudziadz@gmail.com i załączać podpisaną 

zgodę rodzica wraz z  oświadczeniem w formacie pdf.), 

d) każdy uczeń może złożyć na konkurs od jednego do dwóch 
haseł, 

e) hasła będą prezentowane na stronie internetowej oraz na 
terenie szkoły,  

f) oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność 
do tematu konkursu, 

g) ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada br., laureaci 
otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. 

h) przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z 
akceptacją niniejszego regulaminu. 

mailto:biblioteka3logrudziadz@gmail.com


  

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ucznia/uczennicy

………………………………………………………………………………………………………………….………klasy …….....  

w celu przeprowadzenia szkolnego konkursu na hasło promujące czytelnictwo,   

organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu zgodnie  

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn.zm. ) 

Miejscowość, data i czytelny podpis Rodzica uczestnika konkursu 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

W związku z przystąpieniem mojego dziecka: .............................................................................  

ucznia/uczennicy klasy……….. do szkolnego konkursu na hasło promujące czytelnictwo, 

organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu zgodnie  

z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku  

(Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne: kopiowanie 

oraz wykorzystanie haseł zgłoszonych na powyższy konkurs, bez konieczności każdorazowego 

ich zatwierdzania, wyłącznie w celu realizacji założeń konkursu i prezentacji jego wyników. 

Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta nie 

zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka w celach konkursowych oraz umieszczenie ich na stronie 

internetowej szkoły, w materiale informującym o konkursie i prezentującym prace 

uczestników. 

Miejscowość, data i czytelny podpis Rodzica uczestnika konkursu 


