II POWIATOWY
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Przyłapani na czytaniu”
I.
Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół oraz Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych publicznych
i niepublicznych powiatu proszowickiego.
3. Konkurs ma na celu popularyzowanie czytania – wystarczy być uważnym
obserwatorem i sfotografować osoby czytające książki w nietypowych miejscach i
sytuacjach (np. w domu, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, przychodnia,
sklep, autobus itp.)
4. Przesyłając prace konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz,
że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do fotografii,
a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
5. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik
przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na fotografii wyraziła
zgodę na nieodpłatną publikację. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się
wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator w związku
z roszczeniami osób trzecich związanych z prawami autorskimi do fotografii, prawami
do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.
6. Zgłoszenie do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku
z udziałem w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r.
poz. 1182 ).
II.
Przepisy dotyczące prac
1. Uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie trzy prace fotograficzne, które nie były
zgłaszane do innych konkursów i nagradzane. Minimalny format zdjęć 15 x 21 cm.
2. Każde zdjęcie powinno być na odwrocie opisane: tytuł zdjęcia i krótki opis (miejsce,
sytuacja, data), imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nauczyciel opiekun.
3. Do pracy należy dołączyć oświadczenie (zał.1).
4. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.
III.
Terminarz
1. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Zespół Szkół im. Bartosza
Głowackiego w Proszowicach; ul. 3 Maja 107; 32-100 Proszowice do dnia 5
października 2015 r. z dopiskiem na kopercie „konkurs fotograficzny – Przyłapani na
czytaniu”.
2. Wszystkie informacje o konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronie
internetowej Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
www.zsproszowice.edu.pl

IV.
Nagrody i wyróżnienia
1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac
fotograficznych biorąc pod uwagę: pomysłowość, zaskakujące, nietypowe sytuacje,
ogólne wrażenie artystyczne. Decyzje jury są ostateczne.
2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz pamiątkowych
dyplomów nastąpi 14 października 2015 r.
V.
Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych
1. Przesłane prace konkursowe zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy
pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zgłoszona do konkursu „Przyłapani na czytaniu” 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. Oświadczam, że osoba utrwalona na fotografii wyraziła zgodę na wykorzystanie
wizerunku i nieodpłatną publikację.
3. 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.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.
5. 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.

…………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data – podpis uczestnika i jego rodziców/prawnych opiekunów)

