REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"100 lat Polski w obiektywie"
I. Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.

Organizatorem konkursu jest administrator strony internetowej zs4koscian.pl, Samorząd
Uczniowski i Spółdzielnia Uczniowska „Kleks” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie, zwani
dalej organizatorem.
Celem konkursu jest:
a) budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem,
b) wzmacnianie świadomości obywatelskiej,
c) integracja międzypokoleniowa,
d) kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia odzyskania
niepodległości poprzez łączenie wiedzy historycznej, wyobraźni plastycznej i poczucia
piękna.
Oczekujemy na Wasze prace, które mogą przedstawiać pomniki, tablice pamiątkowe, mogiły
ludzi zasłużonych lub poległych w walkach narodowowyzwoleńczych na ziemiach polskich oraz
wszelkie miejsca lub obiekty związane z tematem konkursu.
Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego i oceniania zdjęć.
II. Zasady konkursu

1.
2.

Czas trwania konkursu - od 15 września 2018 r. do 15 listopada 2018 roku.
Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem)
może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie, który spełni wymogi niniejszego
regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie cyfrowych prac fotograficznych.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkt
11 regulaminu, oraz zapewnia, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, prace zostały wykonane osobiście
przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,
b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr
prawnie chronionych - uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii,
na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.
5. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii fotografia przyrodniczo-krajobrazowa.
6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
7. Format prac:
a) zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym,
b) rozmiar dowolny,
c) niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie, np. korekty kolorystyczne, retusz,
fotomontaż, itp.
d) fotografie zapisane w formacie jpg lub jpeg,
8. Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konkursfoto.zs4@gmail.com,
w temacie wpisując „100 lat Polski w obiektywie”, a w treści e-maila musi być podane imię
i nazwisko autora zdjęć oraz klasa.
9. Termin składania (przesyłania) prac upływa 15 listopada 2018 roku.
10. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4
w Kościanie:
zs4koscian.pl

11. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich
nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły
Podstawowej nr 4 w Kościanie z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
12. Sponsorzy nagród: Samorząd Uczniowski i Spółdzielnia Uczniowska „Kleks” przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Kościanie.
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25 listopada 2018 roku na stronie internetowej szkoły.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
IV. Postanowienia końcowe

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz
z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.
Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Regulamin jest do dostępny na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski
Spółdzielnia Uczniowska „Kleks”
Administrator

