REGULAMIN

VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych
województwa zachodniopomorskiego
pod hasłem

„POTĘGA ŻYWIOŁÓW”
§ 1 Cel i tematyka konkursu
Szkoła Podstawowa przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, ul. Klonowica 3,
71-241 Szczecin, tel. 91 4480-211, tel/Fax. 91 4480-470,
pod patronatem Zakładu Geologii i Paleogeografii Uniwersytetu Szczecińskiego
i mecenatem Prezydenta Miasta Szczecina,
ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „POTĘGA ŻYWIOŁÓW”.
Celem konkursu jest poszerzenie wśród uczniów województwa zachodniopomorskiego wiedzy
z zakresu geologii, klimatologii, tajemnicy żywiołów, jak również zachęcenie młodzieży do
bardziej wnikliwej obserwacji przyrody a także zwrócenie uwagi na piękno otaczającego
środowiska, propagowanie właściwych postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych, oraz prezentacja i promocja własnych talentów i pasji fotograficznych.
Zdjęcia mają ukazywać uchwycenie ulotności i różnorodności form żywiołów, wody, ognia,
Ziemi czy powietrza.
§ 2 Zasady konkursu
1.Konkurs skierowany jest do uczniów zajmujących się amatorsko fotografią z klas 6-8 szkół
podstawowych województwa zachodniopomorskiego.
2.Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do
innego konkursu i nie były nigdzie publikowane ani nagrodzone.
3.Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3 Zasady uczestnictwa
1.Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie
3 zdjęcia w formacie 20/30 cm w ersji drukowanej, wraz z wersją elektroniczną (pliki JPG)
przesłaną uprzednio na adres koordynatora konkursu opisane autorem i macierzystą szkołą

monika.wiercinska@icloud.com

2.Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej lub kolorowej na papierze
fotograficznym.
3.Przekazane zdjęcia muszą być opatrzone informacją zawierającą: imię i nazwisko, szkołę, klasę, opiekuna
szkolnego, oraz numer telefonu (autora lub rodzica, opiekuna prawnego) i czytelny podpis wykonany długopisem
lub markerem.

4.Zdjęcia nie mogą być oprawione, podklejone, przerobione w żadnym programie
graficznym itp.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości
technicznej, przesłanych w złym formacie, przekazanych po terminie lub w inny sposób naruszających
niniejszy regulamin.
6.Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
7.Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym
terminie do

30 września 2019 roku
na adres
Szkoła Podstawowa przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
ul. Klonowica 3
71-241 Szczecin,
z dopiskiem:

Konkurs „POTĘGA ŻYWIOŁÓW”
8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie,
stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
9. Każdy uczestnik konkursu składa oświadczenie o możliwości bezpłatnego opublikowania złożonych
na konkurs zdjęć przez Szkolę Podstawową przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin, wraz z publikacją imion i nazwisk autorów zdjęć.
10. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie zdjęcia wykonane
samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie zdjęć wykonanych
przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność,
związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną
odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
11. Przybycie na uroczystą galę wręczenia dyplomów i nagród oraz wernisaż - na koszt uczestników.
12. Nagród i dyplomów uczestnikom czy podziękowań opiekunom, nie wysyłamy po gali pocztą.
13. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
§ 4 Nagrody
1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody książkowe, dyplomy i inne gadżety.
2. Lista nagrodzonych autorów zdjęć zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej przy I
Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie (www.piwoni.pl), 5 października 2019r., gala finałowa,
wernisaż pokonkursowy i wręczenie nagród nastąpi 8 października 2019r (o czym jeszcze każdy z
uczestników i opiekunów zostanie poinformowany osobiście).

§ 5 Komisja oceniająca
1. W celu przeprowadzenia Konkursu, zostanie powołana Komisja oceniająca nadesłane prace, której zadaniem
będzie kwalifikacja i ocena fotografii zgłoszonych do udziału w Konkursie, oraz przyznanie nagród.
2. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
- kryteria merytoryczne,
- wartość artystyczną,
- jakość techniczną i poziom estetyczny prac.
3.Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 6 Wystawa pokonkursowa
1.Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną wystawione i zamieszczone na stronie internetowej
Prywatnej Szkoły Podstawowej przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
(http://www.piwoni.pl), które zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na wystawie pokonkursowej.

§ 7 Dodatkowe informacje
Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu można otrzymać kierując zapytanie do organizatora:
dr Monika Wiercińska

monika.wiercinska@icloud.com

1.Regulamin Konkursu opublikowany jest na stronie internetowej Prywatnej Szkoły Podstawowej przy I
Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie (www.piwoni.pl), w zakładce KONKURS „POTĘGA
ŻYWIOŁÓW”.
2.Dołączenie załączników i formularza zgłoszeniowego stanowi o zakwalifikowaniu pracy do konkursu.
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie wraz z fotografiami
konkursowymi w nieprzekraczalnym terminie do

30 września 2019r.
w sekretariacie szkoły –
Szkoła Podstawowa przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie, ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin
VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

„POTĘGA ŻYWIOŁÓW”

Załącznik 1
§ 1 OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem dostarczonego zdjęcia/ zdjęć.
§ 2 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Prywatną Szkołę Podstawową przy I
Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie (www.piwoni.pl), nadesłanych zdjęć w dowolnym
czasie i formie dla celów promocji Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie
na Prywatną Szkołę Podstawową przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
autorskich praw majątkowych do przedmiotowej fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w
rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach
eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie
egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do
pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach w celu
upowszechniania wiedzy).
§ 3 Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000
§ 4 Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumiem i w
pełni akceptuję.

…………………………………………………………..
(data, czytelny podpis uczestnika Konkursu)

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka
Imię i nazwisko: ................................................................................................................ wiek .............
w Konkursie fotograficznym „POTĘGA ŻYWIOŁÓW” organizowanego przez Prywatną Szkołę
Podstawową przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie i oświadczam, że mój
podopieczny/ dziecko jest autorem dostarczonego zdjęcia/ zdjęć.

……………………………………………
(data, czytelny podpis prawnego opiekuna uczestnika Konkursu)

Załącznik 2
I.Informacje o autorze:

Imię i nazwisko uczestnika
Numer telefonu Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna/ Adres e-mail

Rok urodzenia/klasa
Nazwa i adres korespondencyjny szkoły
Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela ze szkoły.
I.Prace zgłaszane do konkursu (od 1 do 3 fotografii):

Fotografia 1.Temat/tytuł/miejsce wykonania
Fotografia 2.Temat/tytuł/miejsce wykonania
Fotografia 3. Temat/tytuł/miejsce wykonania

Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu
konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
…………………………………………………………………………………………….
Podpis uczestnika lub Rodzica/Opiekuna

