
Szkolny Konkurs Fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” 

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku ogłasza szkolny konkurs fotograficzny  

dla uczniów klas IV – VIII  „Przyłapani na czytaniu”.  

 

„Przyłapani na czytaniu” to polska edycja programu „Get Caught Reading” – kampanii 

prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek  

i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media. Głównym pomysłodawcą programu  

jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione Italiana Editori), w Polsce partnerem 

programu jest Polska Izba Książki. Kampania, do tej pory znana i popularna w USA, Kanadzie 

i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie 

coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają znane 

osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Przyłapani na czytaniu to także europejska 

inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest 

zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania. 

  

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Przyłapani na czytaniu” 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku. 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII. Aby wziąć udział w konkursie 

należy przynieść do biblioteki szkolnej 1 zdjęcie przedstawiające czytelnika podczas 

czytania książki. Uczestnik konkursu ma za zadanie sfotografować osobę lub siebie 

podczas czytania.  

2. Celem konkursu jest: promowanie „mody na czytanie”, rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych i fotograficznych, pokazanie, jak i gdzie (w domu, w ogrodzie,  

w miejscach publicznych takich jak ulica, park, itp.) czytamy książki. 

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni 

praw autorskich osobistych (zdjęcie osobiście wykonane) i zgodę na prezentowanie 

zdjęcia na wystawie szkolnej oraz stronie internetowej szkoły.  

4. Każdy uczestnik może przynieść do biblioteki szkolnej maksymalnie 1 fotografię 

w wersji odbitki fotograficznej lub wydruku komputerowego (opisane imieniem, 

nazwiskiem i klasą) w formacie 15 x 21cm.  

5. Zdjęcia prosimy przynosić do 30.11.2021 roku.  

6. Wyniki konkursu z wystawą zdjęć zostaną ogłoszone 6.12.2021 r.  

7. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz 

posiadających walory artystyczne. Komisja konkursowa powołana przez organizatora 

dokona oceny prac, a zwycięzcy otrzymają nagrody. 

Organizatorzy konkursu: 

Anna Szymanowska i Izabela Siwiak 


