REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Ślady wiosny”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Zdziarcu.
2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów a następnie jej wykorzystanie
w celach stworzenia wystawy.
3. Tematem konkursu jest wiosna z różnej perspektywy oczami uczniów.
II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu – od 1 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.
2. Konkurs jest konkursem zamkniętym. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń
Szkoły Podstawowej w Zdziarcu, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie w formie e-mailowej prac
fotograficznych.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zapewnia, że:
-posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej przez siebie pracy,
-nie narusza praw autorskich osób trzecich,
-nie narusza dóbr osobistych osób trzecich,
-zdjęcia nie były wcześniej publikowane.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.
6. Format prac:
- zdjęcia zapisane w formacie JPEG, JPG,
-zdjęcia mogą być edytowane w programach graficznych (mogą być czarno-białe, kolorowe,
w sepii).
7. Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: wiolettawydro@spzdziarzec.edu.pl w wiadomości
o tytule “Konkurs fotograficzny”.
8. W wiadomości zgłoszeniowej proszę umieścić: imię, nazwisko, klasę autora zdjęcia oraz
tytuły prac.

9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku Szkoły
Podstawowej z Zdziarcu oraz na stronie internetowej szkoły.
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Zdziarcu.
2. Decyzja jury jest ostateczna.
3. Uczestnicy konkursu będą powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu.
5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani nie dłużej niż 7 dni od zakończenia konkursu o
nagrodach i możliwości ich odbioru.
7. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe.
8. Rodzaj nagród rzeczowych zostanie ustalony przez Organizatorów.
IV. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Życzymy powodzenia

