
     

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

Konkurs Fotograficzny „A jak dzisiaj zachodziło słońce?” realizowany jest przy udziale 
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

  

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „A jak dzisiaj zachodziło słońce?”  jest Zespół Szkół  

w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski . 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem   

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej  ZS  http://zspiaski.pl/ 

 CEL KONKURSU 

1. przedstawienie zachodu słońca jako zjawiska ukazując jego piękno, tajemniczość  

i grozę; 

2. propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych sztuki fotografowania, jako jednej z 

form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków 

komunikacji międzyludzkiej;  

3. uwrażliwianie na piękno przyrody i krajobrazu. 

UCZESTNICY  

1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak i 

zawodowiec. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prac wraz z formularzem zgłoszenia 

dostępnym na stronie internetowej ZS w Piaskach (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych 

opiekunów na udział w konkursie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

1. Konkurs trwa od X-XI 2016 roku. Prace konkursowe może  

przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni wszystkich wyżej wskazanych czynności 

formalnych. W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które zostaną przesłane 

do Organizatora, tj. najpóźniej do 15 listopada 2016 roku (włącznie). 

2. Przesłanie zdjęć możliwe jest wyłącznie na płytach CD wraz z podpisanym   

zgłoszeniem. 

3. Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał  

się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia. 

 

 

 

 



 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH  

1. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki: 

 dotyczyć tematu Konkursu; 

 być wykonane w 2016 roku ; 

 zostać nadesłane w wersji elektronicznej na płycie CD. 

2. Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do 3 zdjęć. W przypadku nadesłania większej 

liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru 

3 zdjęć metodą losową, bez uwzględnienia w Konkursie pozostałych prac tego 

Uczestnika. 

FINAŁ I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 18 listopada 2016 roku. Oceny nadesłanych 

prac dokona i werdykt sformułuje Komisja Konkursowa. Werdykt Komisji 

Konkursowej jest ostateczny. 

2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 roku, poprzez 

umieszczenie ich na stronie internetowej Zespołu Szkół. 

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub listem 

poleconym w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.  

4. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w 

kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez 

obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku 

wykorzystania zdjęć. 

NAGRODY  

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają cenne nagrody rzeczowe. 

2. Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w 

Zespole Szkół w Piskach. Wystawa planowana jest na grudzień 2016 roku. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE  

1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich 

uczestnictwem w Konkursie.  

2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na 

Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w 

publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych. 

  

  

 

 

 

 



Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu fotograficznego 

Karta zgłoszeniowa 

Konkurs Fotograficzny „A jak dzisiaj zachodziło słońce?” 

IMIĘ I NAZWISKO  

 

MIEJSCE I DATA URODZENIA  

 

ADRES  

 

E-MAIL  

 

TELEFON  

 

 

 

TYTUŁY ZDJĘĆ 

1. 

2. 

3. 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, 

poz. 926 z poźn.zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych  

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia nadesłanego na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek  

praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu  

Fotograficznego „A jak dzisiaj zachodziło słońce?”. 

 

…........................................................................ 

Data i podpis autora 

 

 



Załącznik nr 2 Regulaminu konkursu fotograficznego 

 

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna osoby niepełnoletniej 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka 

 

…………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 

 

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym na udział w konkursie fotograficznym  

„A jak dzisiaj zachodziło słońce?” organizowanym przez Zespół Szkół w Piaskach. 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Data, podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


