POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Czytać można wszędzie”
dla uczniów klas II – III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół
im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów
powiatu proszowickiego oraz młodzieży Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w
Proszowicach.
3. Konkurs ma na celu popularyzację czytania wśród uczniów, rozwijanie wrażliwości
twórczej, popularyzowanie sztuki fotografowania i obróbki cyfrowej zdjęć.
4. Zadanie konkursowe polega na uchwyceniu czytających w rozmaitych sytuacjach (na
korytarzu, w autobusie, w parku itp.)
5. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 fotografie (barwne lub czarno – białe) w
formacie 15 x 21 cm.
6. Do oceny należy zgłosić wyłącznie fotografie autorskie, nienagradzane w innych
konkursach.
7. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
8. Zabrania się dokonywania fotomontaży.
9. Do koperty z pracami konkursowymi pracy należy dołączyć metryczkę wraz z
oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów (zał. 1).
10. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres :
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
ul. 3 Maja 107
32-100 Proszowice
z dopiskiem na kopercie „konkurs fotograficzny”
11. Prace można zgłosić do konkursu do 24 listopada 2017 r.
12. Zgłoszenie do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku
z udziałem w powiatowym konkursie fotograficznym „Czytać można wszędzie”
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r.
poz. 1182 ).
13. Wszystkie informacje o konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronie
internetowej www.zsproszowice.edu.pl
14. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac
fotograficznych. Decyzje jury są ostateczne.
15. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz pamiątkowych
dyplomów nastąpi w grudniu 2017 r. O dokładnym terminie laureaci zostaną
powiadomieni za pośrednictwem szkoły, której są uczniami.
16. Przesłane prace konkursowe zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy
pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

Zał. 1
KARTA ZGŁOSZENIA
Dane autora pracy
Imię i nazwisko
Klasa
Szkoła (adres, telefon)
Praca konkursowa
Tytuł 1
Tytuł 2
Tytuł 3
Opiekun artystyczny
Imię i nazwisko
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zgłoszona do konkursu fotograficznego „Czytać można wszędzie”
praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz
jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych
konkursów o podobnej tematyce.
2. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatorów
konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1182 ) w celu przeprowadzenia
konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych
wyżej.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów
naukowych i edukacyjnych oraz jej publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w
całości z zachowaniem praw autorskich.

…………………………………………………………………………………………………
Podpis uczestnika , podpis rodziców/ prawnych opiekunów
…………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

