
BIBLIOTEKA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

ZAPRASZA UCZNIÓW DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE  

„MEM O KSIĄŻCE” 

  Cele konkursu: 

      • popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

      • rozwijanie twórczych talentów, umiejętności graficznych, plastycznych i 

informatycznych, 

       • promocja książki i biblioteki. 

      Regulamin konkursu: 

1. Tematem Konkursu jest: „MEM O KSIĄŻCE”. 

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie. 

3. Konkurs trwa do 19.11.2021r.  

4. Uczestnicy konkursu przygotowują najwyżej dwa memy internetowe 

promujące książkę lub czytanie.  

5. Mem graficzny powinien składać się ze zdjęcia i korespondującego z nim 

komentarza tekstowego. Tekst powinien być krótki, humorystyczny, nie 

naruszający wartości etycznych i praw osób trzecich.  

6. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie. 

7. Prace można wykonywać przy pomocy dostępnych w Internecie 

generatorów memów. 

8. Memy należy przesłać w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG na 

adres mailowy: szopinska.barbara@3liceum-krakow.pl podając również 

imię i nazwisko autora oraz klasę. 

9.  Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

10.  Kryteria oceny: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, 

oryginalność, poczucie humoru, twórcze spojrzenie na czytanie. 

11.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac do promocji 

książek, biblioteki Trójki lub czytania. 

12.  Zgłoszenie swojego mema jest równoznaczne z akceptacją warunków 

regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych (np. ogłoszenie 

wyników konkursu). 
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 „MEM O KSIĄŻCE” - KONKURS 

  Cele konkursu: 

      • popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

      • rozwijanie twórczych talentów, umiejętności graficznych, plastycznych i 

informatycznych, 

       • promocja książki i biblioteki. 

      Regulamin konkursu: 

    1. Tematem Konkursu jest: „MEM O KSIĄŻCE”. 

    2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie. 

3. Konkurs trwa do 19.11.2021r.  

4. Uczestnicy konkursu przygotowują najwyżej dwa memy internetowe 

promujące książkę lub czytanie.  

5. Mem graficzny powinien składać się ze zdjęcia i korespondującego z nim 

komentarza tekstowego. Tekst powinien być krótki, humorystyczny, nie 

naruszający wartości etycznych i praw osób trzecich.  

6. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie. 

7. Prace można wykonywać przy pomocy dostępnych w Internecie 

generatorów memów. 

8. Memy należy przesłać w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG na 

adres mailowy: szopinska.barbara@3liceum-krakow.pl podając również imię 

i nazwisko autora oraz klasę. 

9.  Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

 10. Kryteria oceny: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, 

oryginalność, poczucie humoru, twórcze spojrzenie na czytanie. 

   11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac do promocji 

książek, biblioteki Trójki lub czytania. 
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    12.Zgłoszenie swojego mema jest równoznaczne z akceptacją warunków 

regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych (np. ogłoszenie 

wyników konkursu). 

  


