
Regulamin konkursu fotograficznego 

Z okazji 1000- lecia pobytu Bolesława Chrobrego w Hniszowie 
Osobliwości przyrodnicze Parku Podworskiego w Hniszowie 

 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Rudzie-Hucie.  

2. Cele konkursu: 

 Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią. 

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

 Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości. 

 Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy. 

 Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. 

 Popularyzowanie twórczości fotograficznej. 

3. Konkurs ma charakter zamknięty – dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rudzie –Hucie z oddziałami 

Gimnazjum. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych 

dołączoną do karty zgłoszenia. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez jednego autora do dnia 15 czerwca 2018 r. : 

a) do trzech zdjęć o wymiarach nie mniejszych niż 15x21 cm – pojedynczych lub tworzących zestaw, 

wykonanych w dowolnej technice (cyfrowej, analogowej) 

b) skanów lub kopii elektronicznych w formacie JPEG na skrzynkę opppwh@onet.pl pojedyncze zdjęcie 

nie powinno przekraczać 3 MB. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym  

nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np. Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z  

nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Kowalski J I.1, Kowalski J 

I.2. Numer musi być zgodny z podanym w karcie zgłoszenia. 

7. Wszystkie prace konkursowe w wersji papierowej oraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (a w przypadku 

osób niepełnoletnich również oświadczeniem) należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem - 

Konkurs fotograficzny. 

8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości 

zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, oraz na  stronach internetowych 

organizatorów, a także na ich wykorzystywanie  w celach promocyjnych i  marketingowych.  

9. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, 

wadliwe technicznie i nieetyczne. 

mailto:opppwh@onet.pl


10. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie 

przesyłki. 

11. Jury konkursu powołane przez Organizatorów oceni dostarczone prace, przyzna nagrody i wyróżnienia 

oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

Uroczystość ogłoszenia  wyników i wręczania nagród  nastąpi w czasie „Bolkowania”- 19 sierpnia 2018 r. 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzaniem 

przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych  (ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póź. zm.). 

13. Patronat medialny: Super Tydzień, Radio BonTon 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY   

 
1 Dane uczestnika:  

 

 Imię i nazwisko: 

 

 Adres zamieszkania: 

 

 Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

 Telefon: e-mail: 

2. Prace zgłoszone do Konkursu: 

 Lp. Tytuł zdjęcia Nazwa pliku 

 I.1.  

 

 

 I.2.  

 

 

 I.3.  

 

 

Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 

Zgłaszając ww fotografie do konkursu oświadczam, że jestem wyłącznym autorem lub właścicielem fotografii, przysługuje mi całość 

autorskich, praw majątkowych i osobistych do fotografii, jestem uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń oraz że 

wyrażono skutecznie odpowiednią zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych na fotografii.  

 
                                                                                  ________________________ 
                                                                                     podpis uczestnika/lub/ podpis rodzica 

 

 
 


