REGULAMIN KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO
pod hasłem
„ZABIERZ ORŁA NA MAJÓWKĘ!”

I.

Cele konkursu:
1) rozbudzanie uczuć patriotycznych,
2) pobudzenie i utrwalenie szacunku do polskich symboli narodowych,
3) wzmacnianie w uczniach patriotyzmu lokalnego,
4) zachęcanie do odkrywania i poznawania otaczającej nas przyrody,
5) ukazanie różnych form obchodów Święta Orła Białego,
6) rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego
czasu.

II.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół Nauczycieli Historii w Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła
Białego w Szczytnie.
III.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII.

IV.

Warunki uczestnictwa:
1)

Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie fotografię, na której znajdować się

będzie wydruk lub rysunek w formacie A5 lub mniejszym, przedstawiający godło
Rzeczpospolitej Polski: (Orła Białego) na tle dowolnego mazurskiego krajobrazu
o walorach przyrodniczych lub turystyczny (np. las, jezioro, łąka, pole itp.).
2)

Zdjęcie musi być w formacie JPG w odpowiedniej rozdzielczości, w

przeciwnym razie zdjęcie zostanie odrzucone.
3)

Pracę należy przesłać w terminie od 2 maja do 5 maja 2021 r. do p. Justyny

Zielińskiej na adres e-mail: justynazielinska@sp6szczytno.onmicrosoft.com lub
poprzez czat na platformie Teams.
4)

W wiadomości przesłanej organizatorowi powinny znajdować się informacje:
a.

dane personalne uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa),

b.

tytuł fotografii,

c.

plik JPG podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia,

d.
5)

data i miejsce wykonanie fotografii.

Nie zezwala się stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów

fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej
kompozycji fotografii.
6)

Ostateczny termin nadsyłania fotografii mija w środę 5 maja 2021 r.

Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7)

Uczestnik konkursu poprzez przesłanie swojej fotografii konkursowej

oświadcza, iż:
a.

przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do

nadesłanych

fotografii

oraz

że

Uczestnik

przyjmuje

na

siebie

odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych
fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować
przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw
autorskich;
b.

wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich

publiczne udostępnienie;
c.

wyraża zgodę na przetwarzanie przez

Organizatora danych

osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu;
d.

nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela

na rzecz Organizatora prawa do wykorzystania fotografii w różnych celach,
w tym na umieszczenie zdjęć na stronie szkoły oraz na profilu szkoły na
portalu Facebook.
V.

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:
1) Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.
2) Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę
wartość artystyczną, pomysłowość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3) Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i
trzecie miejsce.
4) Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje
podczas obrad.
5) Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6) O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą
elektroniczną poprzez platformę Teams lub e-dziennik.

7) Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach Organizatorów.
VI.

Postanowienia końcowe
1) Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania pracy na Konkurs oświadcza, że: akceptuje
niniejszy Regulamin; jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział
przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację.
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.
2) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).
3) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

