Regulamin
I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego
dla uczniów szkół gimnazjalnych
pod hasłem
„(Nie) zwykłe miasta i miasteczka”

I.

Przepisy ogólne

1. Organizatorem I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „(Nie) zwykłe miasta i miasteczka ”
jest V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
w Dąbrowie Górniczej.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi zasadami prawa.
3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
a) upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
b) propagowanie wśród uczniów twórczej postawy,
c) rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
II.

Przepisy dotyczące prac

1. Każdy Uczestnik może dostarczyć dowolną ilość fotografii.
2. Zdjęcia nadsyłane na konkurs powinny być kolorowe i wywołane w formacie 15x21 cm.
3. Do wywołanych fotografii powinna zostać dołączona płyta z oryginałami fotografii.
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
5. Fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej oraz takie, na których będą się
znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną zdyskwalifikowane. Nie będą oceniane prace,
z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej
oraz zdjęcia powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
6. Dopuszcza się korektę zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
7. Można także wykonać serie fotograficzne i reportaże (wyraźnie oznaczone), które traktowane będą jako
jedna praca.
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8. Zdjęcia należy nadsyłać na konkurs jako przesyłkę pocztową
(na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora:

lub

przesyłkę

kurierską

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
ul. Czapińskiego 8
41-300 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY
9. Na odwrocie każdej pracy należy podać:
a) imię i nazwisko autora zdjęcia,
b) nazwę szkoły szkołę wraz z danymi teleadresowymi,
c) klasę, do której uczęszcza Uczestnik,
d) tytuł pracy,
e) miejsce wykonania zdjęcia,
f) nazwisko szkolnego Opiekuna konkursu.
10. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku): „Oświadczam, że jestem autorem
prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego
dla gimnazjalistów pod hasłem „(Nie) zwykłe miasta i miasteczka” w celach wynikających z regulaminu
tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs
nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W konkursie biorą udział jedynie
te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie”.
11. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr
osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa,
wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia
w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne
naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik
będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie
konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
12. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego
wyłączonych.
III.

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Termin nadsyłania prac mija dnia 21 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data
uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską). Fotografie nadesłane po terminie nie będą
podlegały ocenie.
2. Oceny prac dokona Jury konkursu, w skład którego będą wchodzić specjaliści fotograficy i plastycy.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno
niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
4. Osoby nagrodzone w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a Opiekunowie Uczestników
- podziękowania.
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5. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu Uczestnicy oraz ich Opiekunowie zostaną poinformowani
drogą telefoniczną.
6. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora: http://www.liceumzamoyski.pl/
IV.

Publikacja zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych

1. Organizator ma prawo do nieodpłatnego umieszczania nadesłanych na konkurs prac na stronie internetowej
V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie
Górniczej, (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem
Opiekuna) oraz na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

Serdecznie zapraszamy!!!
mgr Ewa Pawik
mgr Agata Benduska

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora I Wojewódzkiego Konkursu
Fotograficznego dla gimnazjalistów pod hasłem „(Nie) zwykłe miasta i miasteczka” w celach wynikających
z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie
przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji,
o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie biorą udział jedynie te prace, które nie zostały
nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

....................................................
podpis autora zdjęć
....................................................
podpis rodziców / prawnych opiekunów
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