
 

Regulamin konkursu fotograficznego pt. 

„100 zalet Polski” 

 
§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU  

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Gdowie. 

§ 2 

TEMATYKA KONKURSU 

1. Temat konkursu „100 zalet Polski” związany jest z lokalnym środowiskiem i krajem, 

jego życiem i historią. 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 
1. Adresatami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół w Gdowie. 

2. Uczestnikami konkursu stają się autorzy nadesłanych fotografii. 

§ 4 

CELE KONKURSU 
Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród uczniów szkół fotografii jako 

środka wyrazu artystycznego, służącego do rejestrowania historycznej przeszłości, 

zachodzących w czasie i przestrzeni zmian oraz dzisiejszej rzeczywistości kraju.   

Cele szczegółowe to: 

1) Wspieranie edukacji obywatelskiej uczniów,  

2) Rozwijanie zainteresowania historią kraju i regionu,  

3) Kształtowanie postaw wobec wartości i tradycji narodowych,  

4) Rozwijanie kompetencji uczestników konkursu w posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami, w tym informatycznymi. 

Kategorie: 

1. Pocztówka z Polski 

2. Ludzie wokół nas 

3. Życie codzienne. 

 

§ 5 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie serię zdjęć składającą się z 3 fotografii, 

związanych ściśle z tematem konkursu. 

3. Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami 

fotograficznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych). 

4. Zdjęcia należy przedłożyć organizatorowi w 2 wersjach, jako: 

 wydruk fotogramów o wielkości 13 cm x18 cm lub większej (każde zdjęcie), 

podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika, 

 plik ze zdjęciami zapisany na nośniku elektronicznym (np. płycie CD/DVD) 

w formacie JPEG, minimalna rozdzielczość 150 ppi dla formatu zdjęcia 40x50cm 

5. Wydruki zdjęć oraz nośnik elektroniczny należy dostarczyć do organizatora konkursu w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2018 r. Prace nadesłane lub 

dostarczone po tym terminie nie będą oceniane. 



6. Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie. 

 

§ 6 

JURY KONKURSOWE 

1. Organizator konkursu powołuje jury. 

2.  Zadaniem jury jest wyłonienie laureatów konkursu poprzez ocenę prac pod kątem 

sposobu przedstawienia tematyki konkursu oraz wartości artystycznej fotogramów. 

3. Decyzje jury o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

§ 7 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Jury przyznaje w każdej z kategorii nagrodę oraz wyróżnienia indywidualne. 

2. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom dyplomów oraz nagród 

rzeczowych.  

3. W zależności od wartości artystycznej prac konkursowych jury może również przyznać 

nagrody i wyróżnienia równorzędne lub zrezygnować z przyznania I nagrody i wyróżnień 

indywidualnych. 

 

 

§ 8 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu Akademii  

z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

§ 9 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na oświadczeniu informuje, że: 

 posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na organizatora w zakresie 

niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania; 

 oświadcza, że zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób 

trzecich, a także że uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób 

przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach 

konkursu oraz promowania Zespołu Szkół w Gdowie, a także do wykorzystania ich w 

wydarzeniach związanych z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę; 

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacania honorariów autorskich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii 

w celach związanych z rozstrzygnięciem i promocją konkursu oraz uświetnieniem 

obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w formie wystawy prac 

pokonkursowych oraz informacji na stronach internetowych Zespołu Szkół w Gdowie 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane 

samodzielnie. 

2. We wszelkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Samorządem 

Szkolnym Zespołu szkół w Gdowie. 
 
 
 



 

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

„100 zalet Polski” 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja, ............................................... niżej podpisana/y oświadczam, że: 

1) akceptuję regulamin Konkursu Fotograficznego „100 zalet Polski”, 

2) jestem autorem i wyłącznym właścicielem dostarczonych zdjęć, 

3) prace zgłoszone do konkursu nie naruszają prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich oraz, że zgłoszone prace są wolne od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw 

majątkowych od osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami 

ponoszę wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, 

4) przekazuję Zespołowi Szkół w Gdowie wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do 

niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonych prac. Przeniesienie to nastąpi w pełnym zakresie 

do wykorzystania i rozporządzania w całości lub części, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych,  

5) wyrażam zgodę na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne 

rozpowszechnianie i publiczne udostępniania zgłoszonych do konkursu prac w tym umieszczanie 

na stronach internetowych, 

6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Zespół Szkół w Gdowie danych 

osobowych /mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu, 

publikacją wyników konkursu i fotogramów oraz uświetnieniem obchodów rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. 

 

……………………………….………………………….. 

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu 

 
 
 

……………………………….………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 
 


