Regulamin
V Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego
I. Organizator:
Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika
w Kętach, 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27a

II. Cele konkursu:
1. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace fotograficzne.
2. Uwrażliwienie uczniów na zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie.
3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.

III. Tematyka prac:
1. „Czarodziejski ogród”
2. „Autoportret”
3. „Śniadanie na trawie”
4. „Wichrowe Wzgórza” - fotomontaż

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest organizowany dla uczniów Gminy Kęty:
a) gimnazjów
b) szkół ponadgimnazjalnych
2. W przypadku uczniów niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda
i podpis rodziców lub prawnych opiekunów (Załącznik nr 1).
3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii (w każdej kategorii tematycznej).
4. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
5. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet.
6. Prace w formacie „jpg” o wymiarach min. 1200 x 1600 dpi należ nadsyłać na adres:
pz10sme@onet.pl
7. W treści maila należy podać:
- kategorię tematyczną
- tytuł pracy

- imię i nazwisko autora, wiek, klasa
- placówka, adres, telefon kontaktowy
- (ew. – imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego uczeń przygotował
prace)
- oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (Załącznik nr 2)
8. Nadesłanie prac przedstawiających osoby oznacza posiadanie przez autora zgody osób
umieszczonych na fotografiach do upublicznienia ich wizerunku.
9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność
organizatora.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem zgody do
nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji:
- pokonkursowa wystawa prac
- umieszczenie prac na www.pz10.eu
- materiały promujące szkołę
- artykuły pokonkursowe
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej
wymienionych wymogów.
12. Załączniki można przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć w bibliotece PZ Nr 10 SME.

V. Terminarz:
1. Konkurs trwa 2.XI. 2015 r. do 29.II.2016 r..
2. Termin nadsyłania prac mija 29.II.2016 r.
3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
4. Przyznana będzie nagroda internautów. Głosowanie odbędzie się na fanpage’u Koła
Fotograficznego facebook.com/gef.copernikus.pz10 w dniach 01.III – 15.III.2016r. Aby
poddać swoje prace pod głosowanie internautów należy:
- polubić fanpage’a facebook.com/gef.copernikus.pz10,
- udostępnić oraz wziąć udział w wydarzeniu
facebook.com/events/1515996132043984/ .
Nagrody otrzymają autorzy zdjęć, które będą miały najwięcej polubień. Głosować mogą
osoby, które polubią fanpage’a Koła Fotograficznego facebook.com/gef.copernikus.pz10

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na www.pz10.eu oraz na fanpage’u Koła
fotograficznego facebook.com/gef.copernikus.pz10
6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo w terminie
wyznaczonym przez organizatora.
7. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia pokonkursowej wystawy nagrodzonych prac
w PZNr10SM-E w terminie wyznaczonym przez organizatora.

VI. Uwagi dodatkowe:
1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Zespół Organizacyjny.

VII. Kontakt do osób odpowiedzialnych:
Janusz Czarnik pz10sme@onet.pl

Załącznik nr 1

1

Wyrażam zgodę na udział córki/syna …………………………………
Imię i nazwisko dziecka

w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym organizowanym przez PZ Nr 10 SME
im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

……………………………………
Data

1

Właściwe podkreślić

……………………………………….
Podpis rodziców

Załącznik nr 2

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu………………………………………………….
2. Adres stałego zameldowania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przedstawionych przeze mnie fotografii.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002r..
poz. 926 z późniejszymi zmianami).

………………………………………
Podpis rodziców
(w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

………………………………………
Podpis uczestnika konkursu

