REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Niepodległa w obiektywie młodych patriotów”
organizowanego przez
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu

I. CELE KONKURSU
1. popularyzowanie wiedzy o niepodległości Polski,
2. pielęgnowanie polskości
3. kształtowanie szacunku wobec dokonań minionych pokoleń,
4. podtrzymywanie tradycji narodowych,
5. budowanie więzi obywatelskich, społecznych i regionalnych,
6. rozwijanie twórczego zaangażowania uczniów.

II.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
1. Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Niepodległa w obiektywie młodych
patriotów” np.


miejsca pamięci narodowej dotyczące ważnych wydarzeń historycznych
i walki o niepodległość ( zabytki, cmentarze, groby, pomniki…) ,



inne patriotyczne przeżycia, doświadczenia, sytuacje dostrzeżone poprzez
obiektyw aparatu fotograficznego

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów
Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.
3. Konkurs jest skierowany do młodzieży szkolnej i młodzieży powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego
4. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nie będą brane pod uwagę przy ocenie
konkursowej.
5. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez pocztę elektroniczną
6. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na zasady zawarte w niniejszym
regulaminie oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii w celu propagowania
konkursu i treści patriotycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji
fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich w przestrzeni internetowej,
w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
7. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, zostaną wyeksponowane na
pokonkursowej wystawie w auli Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów
Westerplatte

8. Uczestnik konkursu w raz z pracą konkursową musi dostarczyć podpisane
oświadczenie (akceptowana jest wersja elektroniczna np. scan lub zdjęcie) o zgodzie
na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych(załącznik 1).
IV. PRACE KONKURSOWE
1. Każdy uczestnik przekazuje 1-3 fotografie spełniające wymogi tematyczne
konkursu
2. Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe lub w sepii
3. Fotografie prosimy nadsyłać drogą e-mailową (zegluga.konkurs@gmail.com.),
rozmiar min. 2600 x 2000 pixeli, rozdzielczość min. 150 dpi, format pliku: JPG.

4. Fotografie powinny zawierać informację. (imię i nazwisko oraz szkoła).
5.

Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

6.

Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 15 październik 2018 r.

7. Uczestnik konkursu akceptując regulamin oświadcza, że:


posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac i są one
wynikiem samodzielnej pracy uczestnika konkursu,



ponosi odpowiedzialność za uzyskanie zgody na publikację wizerunku
osoby znajdującej się na fotografii,



wyraża zgodę na korzystanie z utworu, jakim jest praca konkursowa,
poprzez udzielenie nieodpłatnej zgody na następujących polach
eksploatacji: publiczne wyświetlenie, wystawianie, odtworzenie, w
szczególności publikacja prac konkursowych na wystawie oraz na stronie
internetowej.

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Oceny fotografii dokona powołane jury 20 października 2018 r.
2. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:


zgodność z tematyką konkursu,



ekspresja emocji zawartych w obrazie,



pomysłowość,



oryginalność,



estetyka wykonania pracy

VI. NAGRODY
1. Nagrody zostaną przyznane autorom, których prace uzyskają największą liczbę
punktów.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka
w organizowanym przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
w Kędzierzynie-Koźle
konkursie fotograficznym „Niepodległa w obiektywie młodych patriotów”.

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
...........................................................................................................................
(imię i nazwisko)
.............................................................. ............................................................
(wiek, nazwa szkoły)
...........................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres)
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila,
adresu) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art.
27 ust. 2 pkt. 1 ustawyo ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.)
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.
Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wizerunku mojego dziecka utrwalonego
podczas konkursu fotograficznego „Niepodległa w obiektywie młodych patriotów”, na stronie
www.zegluga.edu.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook w celu ogłoszenia
wyników konkursu.
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka jest Zespół Szkół
Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.
Posiadam prawo do wglądu w treść danych mojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania,
a podanie danych osobowych jest dobrowolne.

.......................................................................
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
uczestnika konkursu

…….........................................
Miejscowość i data

