
KONKURS FOTOGRAFICZNY 
 

„Moje wakacje w obiektywie” 
 
Regulamin i karta zgłoszenia poniżej. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Noskowie. Koordynatorami 

konkursu są p. Jolanta Jarmuż i p. Justyna Ratajczak. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Dostarczenie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika 

procedurze regulaminowej konkursu. 

4. Konkurs jest zamknięty - skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej 

w Noskowie. 

5. Celem konkursu jest: 

a) rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów, 

b) prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. 

 

PRACE KONKURSOWE 

1. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 4 fotografie, wydrukowane 

na papierze fotograficznym w formacie 18x24 lub przesłane drogą elektroniczną 

na adres mailowy szkoły: sp_noskow@post.pl . Formularze zgłoszeniowe należy 

dostarczyć do sekretariatu szkoły wyłącznie w formie papierowej. 

2. Zgłaszane do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG  

w wysokiej rozdzielczości i opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko 

uczestnika oraz klasa. Fotografie mogą być wykonane zarówno w poziomie jak  i 

w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii. Fotografie, na których znajdują się 

jakiekolwiek znaki, cyfry, napisy (np. daty) nie kwalifikują się do konkursu 

3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, 
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retusz, fotomontaż itp. 

4. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy 

złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą mailową na adres: 

sp_noskow@post.pl w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godz. 13.00   

z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Moje wakacje w obiektywie”.  Decyduje data 

dostarczenia pracy do siedziby Organizatora 

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swych danych 

osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi 

zmianami) - dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów 

związanych z organizacją konkursu. 

7. Uczestnik konkursu, zgłaszając zdjęcia do konkursu, oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac, 

b) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane, 

c) wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie  

i potwierdza określone w nim prawa Organizatora. 

8. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne 

wykorzystywanie w celu propagowania konkursu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do 

konkursu, poprzez ich eksponowanie na terenie szkoły.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały 

wykonane osobiście. 

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach 

organizatora. 
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Załącznik  

do Regulaminu Konkursu fotograficznego  pod hasłem: 

„Moje wakacje w obiektywie” 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imiona i nazwisko ucznia ……………………………………………………….…… 

 

Szkoła, klasa ……………………………………………………………..……………  

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję 

warunki uczestnictwa. 

2. Potwierdzam, że praca zgłoszona do Konkursu nie narusza praw, dóbr   

i godności osób trzecich oraz że posiadam do niej pełne prawa autorskie, 

które nie są obciążone na rzecz osób trzecich. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora 

wszystkich nadesłanych przez moje dziecko materiałów zawartych w 

projekcie zgodnie z Regulaminem. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w 

Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

 

……………………………………………………………… 

   Data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

 

  


