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Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu.
Temat konkursu: „Śląskie w kadrze – co warto ocalić?
Celem konkursu jest:
zachęcanie do spacerów i spędzania czasu na łonie przyrody,
rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,
rozwijanie pasji fotografowania,
prezentacja osiągnieć uczestników konkursu.
Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII bytomskichszkół podstawowych.
Prace powinny przedstawiać krajobraz przyrodniczy Górnego Śląska.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Prace nie mogą zawierać wizerunku osób i zwierząt na pierwszym planie.
Dopuszczalna jest podstawowa obróbka zdjęcia (kadrowanie, regulacja kontrastu obrazu).
Przystępując do konkursu Uczestnik:
akceptuje niniejszy regulamin konkursu,
oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszona praca została
wykonana osobiście przez uczestnika, nie została zgłoszona do innych konkursów,
nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby i nie narusza praw autorskich innych
osób.
7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę.
8. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac.
9. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno – białej lub kolorowej
na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 15 cm x 21 cm, naklejone na białą
kartkę z bloku technicznego formatu A4.
10. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików
jpeg lub pdf.
11. Fotografie, na których znajdować się będą jakiekolwiek znaki, np. daty, przesłane w złym
formacie oraz takie, które naruszają regulamin konkursu, zostaną z niego wyłączone.
12. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek
Autora, klasę, nazwę i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego, e-mail szkoły, imię
i nazwisko Opiekuna. Imiona i nazwiska należy napisać drukowanymi literami
(Załącznik).
13. Prace konkursowe można składać w sekretariacie szkoły Organizatora konkursu
lub wysłać (na koszt nadawcy) na adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 46
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ul. Prusa 10,41-902 Bytom z dopiskiem: Miejski konkurs fotograficzny „Śląskie
w kadrze – co warto ocalić?”.
14. Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację wizerunku Uczestnika konkursu i jego
fotografii (Załącznik).
15. Skład jury zostanie powołany przez organizatora konkursu.
16. Wyniki konkursu nie podlegają odwołaniu.
17. Termin składania prac upływa 25.04.2019r. Jeśli praca została wysłana pocztą-decyduje
data wpłynięcia pracy. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w
konkursie.
18. Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie szkolnej i na stronie internetowej
szkoły www.sp46bytom.pl
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników lub zaginięcie
przesyłek przesyłanych pocztą.
20. Prace konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom konkursu.
V.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Kryteria oceny prac:
 zgodność z tematem konkursu,
 ciekawe ujęcie,
 jakość techniczna,
 estetyka wykonania pracy.
3. Zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe (I miejsce, II miejsce, III miejsce).
4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.04.2019r. na stronie internetowej Organizatora.
Ponadto zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty e-mail.
6. Wręczenie nagród i podziękowań nastąpi w dniu 7.05.2019r. o godz. 9:00
w Szkole Podstawowej nr 46 w Bytomiu.
7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom udziału, a opiekun ucznia – podziękowanie.
8. Organizator konkursu nie zwraca zgłoszonych prac.

VI.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez Uczestników konkursu.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 46
w Bytomiu www.sp46bytom.pl w zakładce „konkursy”.

mgr Aleksandra Golus, mgr Agnieszka Piskozub

Załącznik
MIEJSKIKONKURS FOTOGRAFICZNY
„ŚLĄSKIE W KADRZE – CO WARTO OCALIĆ?”
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko Autora pracy:
Klasa:
Nazwa szkoły:
Telefon do szkoły:
Adres e-mail szkoły:
Imię i nazwisko Opiekuna (Nauczyciela):
……………......................................................
data i czytelny podpis Opiekuna (Nauczyciela)

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego Dziecka
……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko Autora pracy)

w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku mojegodziecka w związku
z udziałem w Miejskim Konkursie Fotograficznym Śląskie w kadrze – co warto ocalić?”,
którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojegodziecka w materiałach informacyjnych
i reklamowych na stronie internetowej organizatora oraz serwisach społecznościowych
(np. Facebook) zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również
o wynagrodzenie względem Szkoły Podstawowej nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu
Bytomskiego w Bytomiu, z tytułu wykorzystywania wizerunku, głosu, prac fotograficznych,
nagrań, wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.
Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.
…………………….......................................................................
data i czytelny podpis Opiekuna prawnego/Rodzica Autora pracy

