Szkolny Konkurs fotograficzny

Przyroda jest piękna!
§ 1. Konkurs
1. Niniejszy regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „Przyroda
Jest Piękna!”.
2. Organizatorem konkursu jest ZSR w Woli Osowioskiej.
3. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do fotografowania otaczającego ich świata, wspaniałości
przyrody i uwieczniania ukrytego w nich piękna bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi.
4. Fotografie przysyłane na konkurs mają dowodzid słuszności tezy, że Przyroda jest piękna!
§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może byd każdy uczeo ZSR w Woli Osowioskiej.
2. Uczestnikiem Konkursu może byd również osoba niepełnoletnia, która uzyska pisemną zgodę
rodzica (opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego), którą należy dołączyd do przesyłanych
zdjęd i formularza zgłoszeniowego.
§ 3. Zasady konkursu
1. Prace konkursowe zapisane w pliku wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy
wysład pocztą elektroniczną do 22 grudnia 2019 r. na adres: melpomena3@interia.pl. Formularz
można dostarczyd osobiście.
2. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu.
3. Nazwa konkursu – Przyroda jest piękna! - jest jednocześnie jego tematem przewodnim.
Interpretacja tematu przewodniego jest indywidualną kwestią każdego uczestnika przy czym
Organizator zastrzega, że zdjęcia, które będą zawierad treści niezgodne z prawem lub zasadami
współżycia społecznego, w szczególności wulgarne, obsceniczne, propagujące przemoc, nienawiśd
rasową lub religijną nie będą rozpatrywane przez Komisję.
4. Każdy uczestnik może nadesład od jednego do trzech zdjęd.
5. W konkursie mogą wziąd udział jedynie prace, które nie były wcześniej publikowane w magazynach
z numerem ISSN lub ISBN.
6. Uczestnikowi Konkurs przysługuje tylko jedno zgłoszenie. Każde zgłoszenie powinno byd opatrzone
danymi: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail autora. W przypadku osób
niepełnoletnich do zgłoszenia należy dołączyd dodatkowo dane rodzica (opiekuna prawnego lub
przedstawiciela ustawowego).

7. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
a. oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad
prawnych a jego treśd jest zgodna z obowiązującym prawem,
b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie
niezbędnym do jego publikacji w serwisach WWW oraz w prasie w celu promocyjnym,
c. zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do
publikacji w: kalendarzu, serwisie internetowym oraz w publikacjach związanych z promocją
Konkursu,
8. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie www.zsr.powiatradzynski.pl.
§ 4. Warunki techniczne
1. Wszystkie prace muszą byd wykonane w kadrach prostokąt poziomy.
2. Długośd dłuższego boku: min. 2048 pikseli.
3. Prace muszą posiadad proporcje boków 4:3.
4. Fotografie nie mogą byd powiększane cyfrowo.
5. Akceptowane formaty plików to: jpg, tif.
6. Tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil RGB.
7. Nazwa pliku powinna zawierad dane autora oraz ewentualny tytuł, wg wzoru: dane_tytuł_jpg.
8. Prace konkursowe niespełniające powyższych warunków regulaminowych nie będą rozpatrywane.
§ 5. Komisja Konkursowa
1. Organizator powoła Komisje Konkursową celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu
Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeo, wartości artystycznej
zdjęd, wyłonienia osób nagrodzonych oraz wyróżnionych w Konkursie.
2. Komisja Konkursowa zdecyduje o możliwości wydruku 12 prac w kalendarzu ściennym na rok 2020.
§ 6. Nagrody w Konkursie
1. Dla 12 laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Każdy uczestnik
konkursu wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie
potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
3. Administratorem danych osobowych jest ZSR w Woli Osowioskiej.

4. Dane osobowe autorów prac będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady /UE/ 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wyłącznie w celu
przeprowadzenia konkursu fotograficznego " Przyroda jest piękna!" po wyrażeniu zgody przez autora.
5. Dane osobowe autorów prac do 16 roku życia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, będą przetwarzane po wyrażeniu
zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego autora.
6. Autor pracy, lub rodzic /opiekun prawny/ autora do 18 lat, wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach
autorskich i pokrewnych /Dz.U Z 1994 roku, Nr 24, poz.83/, w formie fotografii, materiałów
informacyjnych gromadzonych na stronach internetowych ZSR, albumów lub wydawnictw, oraz
rejestracji audio-video na potrzeby organizacji XIII Edycji konkursu fotograficznego " Przyroda jest
piękna" Autor pracy, lub rodzic / opiekun prawny /, może nie wyrazid zgody na rozpowszechnianie
wizerunku.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 6 § 8, Organizator Konkursu opublikuje
informację na stronie: www.zsr.powiatradzynski.pl.
9. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja
należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Zapraszamy do udziału!!!

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego

„Przyroda Jest Piękna!”
1.Imię i nazwisko uczestnika konkursu
..................................................................................................................................................................
2.Adres do korespondencji:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.Telefon kontaktowy: .............................................................................................................................
4.E-mail: ...................................................................................................................................................
5.Tytuł konkursowej: /Jeżeli kilka prac podad tytuły/
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
…………………………….…………

……………………………….…………..

(data i miejscowośd)

(podpis uczestnika/opiekuna)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego
„Przyroda Jest Piękna!”. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe,
a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883)
.......................................

...........................................

(data i miejscowośd)

(podpis uczestnika)

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
..........................................................................................................
w konkursie plastycznym realizowanym przez ZSR w Woli Osowioskiej „Przyroda Jest
Piękna!”. z ustalonym terminarzem.
Miejsce i data: ..................................... Podpis rodziców lub prawnego opiekuna: ..................................................

