REGULAMIN IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW
KLAS 4 – 8 W WARSZAWIE

Warszawskie fontanny
IV EDYCJA
POZNAJEMY WARSZAWĘ
I.

Cele i tematyka konkursu

Organizatorem konkursu jest
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 7 W WARSZAWIE
1. Cele konkursu:
1) rozwijanie zainteresowań
uczniów, popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół
podstawowych,
2) promowanie miasta Warszawy,
3) zapoznanie się z architekturą Warszawy,
4) upamiętnienie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
1. Zadanie konkursowe:

wykonanie fotografii warszawskiej fontanny
I.

Zasady konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 ( dwie kategorie kl. 4-6 i kl. 7-8) warszawskich
szkół podstawowych .
2. Czas trwania konkursu: 01.04.2019 – 13.05.2019r.
3. Każdy uczestnik konkursu wypełnia kartę zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców na udział
w konkursie (załącznik nr 1).
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
• posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy;
• zgłoszona praca została wykonana osobiście przez uczestnika, nie narusza praw
autorskich osób trzecich oraz nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich
przedstawione;
• każdy uczestnik zgłasza tylko 1 pracę przedstawiającą fotografowany obiekt;
• fotografia może być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowa, wydrukowana na
papierze fotograficznym w formacie 15x21 cm;
• z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane,
• niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie, np.: korekty kolorystyczne, retusz,
fotomontaż itp.,
• do zdjęcia należy dołączyć krótką informację o fotografowanym obiekcie, np.:gdzie dany
obiekt się znajduje, kogo przedstawia, itp.,
5.Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić metryczkę z danymi:
1)
imię i nazwisko autora oraz klasę;

2)
tytuł pracy;
3)
adres i nazwę szkoły uczestnika.
4) Termin składania prac upływa 07.05.2019r.
I.
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Zasady rozstrzygnięcia konkursu

Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
Ogłoszenie wyników nastąpi 17.05.2019r.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone w kategoriach: klasy 4-6 i klasy 7-8.
Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
Informacja o sposobie przekazania nagrody będzie podana w terminie późniejszym.
I.

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz wyraża zgodę na
nieodpłatne
wykorzystanie
przez
Organizatora
konkursu
nadesłanych
zdjęć
w dowolnym czasie i formie dla celów promocji placówki.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
uczestników konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły (zsp7.warszawa.pl/sp321/).

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
IV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY WARSZAWĘ
„Warszawskie fontanny”

01.04.2019r. – 13.05.2019r.
1. Imię i nazwisko uczestnika, klasa: …………………………………………………………………………………..………
2. Nazwa, adres i telefon reprezentowanej placówki: ……………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………...
3. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej z danej placówki …………………………..………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ SYNA / CÓRKI W KONKURSIE
1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika
samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział
w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu, Zespół Szkolno- Przedszkolny
nr 7 w Warszawie, moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie
uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy
i do publicznego publikowania zdjęcia w zakresie określonym w regulaminie konkursu.

.................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis rodzica

