REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MOJA SZKOŁA I JA”
1. Organizatorzy konkursu
 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Bielicach.
 Konkurs ogłoszony jest w ramach organizacji cyklicznej imprezy „Festyn Zdrowia”
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Cele konkursu
Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
Tworzenie poczucia tożsamości z tradycją szkolną.
Budowanie więzi ucznia ze szkołą.
Ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji.
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Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do amatorów.
Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół w Bielicach.
Prace będą ocenione poprzez stronę szkolną Facebook oraz uczestników Festynu Zdrowia,
podsumowane przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu i podane do wiadomości w
czasie Festynu Zdrowia – 10 czerwca 2018 r..
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Zasady ogólne konkursu:
Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia związanego z tematem „Moja
szkoła i ja”.
Prace należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: ( imię i
nazwisko autora, klasa i typ szkoły, dane kontaktowe, e-mail).
Uczestnik konkursu przekazuje także fotografie w formie elektronicznej na nośniku CD.
Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 fotografię.
Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie (załącznik nr1 do
regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska oraz pracy na szkolnej stronie
internetowej i Facebook´u.






Zasady szczegółowe konkursu
Technika wykonanie fotografii jest dowolna.
Format fotografii: A4.
Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na
fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego wizerunku.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
 Organizator nie oddaje zgłoszonych prac.
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6. Termin i miejsce składania prac
 Prace należy złożyć w najpóźniej do dnia 08.06.2018r. do Pani Doroty Duńczyk lub
w Sekretariacie Szkoły.

7. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
 Prace zostaną wstawione na szkolnej stronie Facebook dnia 08.06.2018r od godziny 2000 do
dnia 09.06.2016r. do godziny 2000. Zdjęcia będzie można obejrzeć oraz lajkować (liczba
lajków jest częścią oceny końcowej pracy).
 Zdjęcia będą wystawione na Festynie Zdrowia tam zwiedzający będą mogli oddać głos na
wybrane przez siebie zdjęcie.
 Jury powołane przez Organizatora sumuje głosy oddane na szkolnym Facebook´u oraz głosy
oddane na Festynie. Zwycięzcą konkursu jest osoba z największą liczbą oddanych głosów.
Ponadto nagrodzone zostaną osoby zajmujące 2 i 3 miejsce, przewiduje się wyróżnienia.
 Decyzje jury są ostateczne.
 Wręczenie nagród nastąpi w dniu 10.06.2018r. podczas Festynu Zdrowia.
 Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane podczas Festynu
Zdrowia, a w późniejszym terminie na korytarzu szkolnym oraz na stronie internetowej jak
i na Facebook´u szkolnym.
 Nagrody w konkursie – warsztaty fotograficzne w Studio fotograficznym, rzeczowe.
8. Postanowienia końcowe:
 Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie
pracy
konkursowej,
podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.).
 Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez
Organizatorów z nadesłanych zdjęć.
 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Fotograficznego
„Moja szkoła i ja

”

OŚWIADCZENIE
Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie
Niniejszym oświadczam, że
- zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
- moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;
- nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
- uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz
zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno –
reklamowych
-wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna
....................................................................... na potrzeby konkursu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

......................... ..........................................................
Miejscowość, data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

