REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MÓJ PUPIL”
(Tematem konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej ulubione
zwierzę lub ulubione zwierzęta).

Rzeszów 2016

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 6 w Rzeszowie (świetlica
Szkoły Podstawowej nr 28).
2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja fotografii wśród uczniów,
- rozwijanie inwencji twórczej,
- szerzenie humanitarnego stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody.
II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu - od 1 luty 2016 do 11 marzec 2016 r.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. I - III szkół podstawowych.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez dostarczenie do placówki prac
fotograficznych w wyznaczonym terminie.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,
a w szczególności punkt 9 regulaminu oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maks. 3 zdjęcia.
6. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki kolorowej na papierze
fotograficznym, w formacie 13×18 cm, oprawione passe-partout.
7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię, nazwisko, klasę, nazwę
szkoły, telefon i adres e-mail szkoły, nazwisko opiekuna.
8. Prace konkursowe należy składać do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 28
w Rzeszowie, przy ul. Solarza 12, w terminie do 11 marca b.r.
9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej
w budynku Zespołu Szkół nr 6 oraz na stronie internetowej naszej szkoły.
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez
organizatora.
2. Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie warunków technicznych
i formalnych wymaganych przez organizatorów, które zostały wymienione
powyżej.
3. Prace poddane obróbce w programach komputerowych nie będą
oceniane.
4. Nagrody będą przyznawane niezależnie i oddzielnie (miejsce I, II i III,
wyróżnienia).
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 marca b.r.
6. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach rozstrzygnięcia
konkursu telefonicznie lub mailowo. Dla zwycięzców konkursu przewidziane
są nagrody i pamiątkowe dyplomy.
7. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
3. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod
numerem telefonu: 17 748 20 86.
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Przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przekazaniem wartości dzieł oraz praw autorskich, o których mowa w art.
50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) do nich na rzecz Organizatora, jak
również zgody na publikację zwycięskich prac. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia
zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni
wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu.

