
REGULAMIN 
akcji „Przerwa na czytanie”

§ 1
ORGANIZATOR

Organizatorem I Międzynarodowej edycji  V Ogólnopolskiej  akcji  bicia rekordu w liczbie osób
czytających na  przerwie   pt.  Przerwa na czytanie  -  bicie  rekordu w czytaniu  na  przerwie, jest
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
Organizatorem  szkolnej  akcji  pn.  Przerwa  na  czytanie,  zwanej  dalej  akcją,  jest  Zespół
Przedmiotowy  Humanistyczny  w Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Cypriana  Kamila Norwida
w Radzyminie. 

Patronat nad akcją sprawuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
w Radzyminie. 

§ 2
CEL 

Celem akcji jest:
1. promocja biblioteki szkolnej, jako miejsca otwartego dla społeczności szkolnej;
2. zwrócenie uwagi na fakt, że czytanie książek łagodzi stres oraz pomaga spojrzeć z dystansem na

problemy dzisiejszego świata;
3. zachęcenie do spędzania wolnego czasu z książką;
4. zachęcenie do korzystania z książek dostępnych w bibliotece szkolnej.

§ 3
UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

1. Akcja  jest  adresowana  do  uczniów  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  C.K.  Norwida
w Radzyminie.

2. Zadaniem uczestników jest  przesłanie fotografii,  na  której  będzie  widoczny  uczestnik  wraz
z książką, którą czyta. Nie wymaga się, by na zdjęciu była cała postać, ale musi być możliwe
zidentyfikowanie osoby na zdjęciu. 

3. W mailu należy podać autora i tytuł książki oraz swoje imię i nazwisko oraz klasę.
4. Na fotografii nie może być osób trzecich, które nie są uczniami Liceum Ogólnokształcącego im.

C.K. Norwida w Radzyminie. 
5. Fotografie  nie  mogą  naruszać  praw osób  trzecich,  a  w szczególności  dóbr  osobistych  oraz

ogólnie  przyjętych  norm obyczajowych  (czyli  treści  powszechnie  uznawanych  za  wulgarne
i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, naruszające prawo do prywatności).

6. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie.
7. Fotografie  należy  przesłać  do  29  października  2020  do  godz.  23.59  mailowo na  adres

kocikowskakopytbarbara@lo1radzymin.edu.pl  
8. Losowanie nagród odbędzie się 30 października 2020 r. o godz. 14.00. 
9. Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły do 3 listopada 2020 r.

Dodatkowo osoby, które zostaną nagrodzone otrzymają mailową informację na adres, z którego
została przesłana fotografia. 

10. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i bezpłatne.
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11. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na jego
warunki, a w szczególności z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika na stronie
internetowej oraz na portalu społecznościowym Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida
w  Radzyminie  oraz  wykorzystaniu  wizerunku  uczestnika  w  sprawozdaniu  przesyłanym  do
organizatorów akcji „Przerwa na czytanie”. 

§ 4
NAGRODY

1. Każdy uczeń, który mailowo dostarczy fotografię, zgodnią z warunkami niniejszego regulaminu
otrzyma +15 pkt z zachowania. 

2. Spośród nadesłanych fotografii zostaną wylosowane 3 nagrody rzeczowe oraz jedno dodatkowe
nieprzygotowanie z jednego wybranego przedmiotu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo   kocikowskakopytbarbara@lo1radzymin.edu.pl        

Sporządziła: 
Barbara Kocikowska-Kopyt
Bibliotekarka Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Radzyminie. 
27.10.2020 r.

Zaakceptowała:
Aldona Torenc
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Radzyminie. 
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