REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ORGANIZATOR:


Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach

TENAT:
„Jak rozwiązuję test XXI Rajdu Wagabunda”

Cele konkursu:


Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowao fotografią.



Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego
utrwalania w fotografii.



Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.



Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.



Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Tematyka konkursu:
Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeo.
Termin nadsyłania prac:


do 11.11.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:


listopad 2020 r.

Organizator powiadomi na stronie internetowej www.szkolabrody.pl o wynikach konkursu
i terminie wręczenia nagród.

Warunki konkursu:
Autor może nadesład jedno zdjęcie.
Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Nie zezwala się na stosowanie
fotomontażu. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji
do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyd metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek,
tytuł pracy, nazwę szkoły. (ZAŁĄCZNIK NR 2).

Zdjęcia należy przesład na adres: rajdwagabunda@gmail.com wraz z oświadczeniem
o prawach autorskich załączone do regulaminu (ZAŁĄCZNIK NR 1)

Uwago koocowe:
Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własnośd organizatora. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęd w celach
propagowania idei konkursu.
Prace niespełniające wymagao regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest
równoznaczne z uznaniem regulaminu.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktowad się oni
z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku
braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków
związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PT „Jak rozwiązuję test XXI Rajdu Wagabunda”

Niniejszym oświadczam, że:
1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, które zgłaszam do udziału w Konkursie.
Jednocześnie oświadczam, że prawa osób, które znalazły się na zdjęciach zostały
wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęd je
przedstawiających również do celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie
wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze
mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierowad przeciwko Organizatorowi
Konkursu.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE
2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Jak rozwiązuję test XXI Rajdu Wagabunda”,
z którym się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz
promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęd z przebiegu imprezy
w mediach oraz na publikacje moich danych osobowych, jeśli znajdę się na liście osób
wyróżnionych bądź nagrodzonych.

…………………………………………………..
Miejscowośd, data, czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………
2. Wiek ucznia ……………………………………………………………………
3. Tytuł pracy ……………………………………………………………………
4. Adres i nazwa szkoły…………………………………………………………..

