REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie
I Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie dwunastu fotografii szkoły (budynku szkolnego), które zostaną
wykorzystane przy publikacji kalendarza z okazji 160 rocznicy istnienia szkoły.
II Organizator i Adresaci Konkursu
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie, zwany
dalej organizatorem.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne – uczniowie oraz absolwenci, zwane
dalej „Uczestnikami”.
3. W sytuacji, gdy Uczestnik nie ukończył osiemnastego roku życia, jego udział w konkursie może się
odbyć za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
III Zasady udziału w Konkursie
1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie
prawa autorskie.
2. Zdjęcia konkursowe powinny dotyczyć budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa
Wybickiego w Śremie.
4. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
5. Organizator dopuszcza prace w formie plików JPG lub BMP na płycie CD-DVD lub przesłane
drogą elektroniczną (zdjęcie powinno mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi ) na adres mailowy:
sekretariat@losrem.pl
6.Organizatorzy Konkursu pozostawiają do decyzji Uczestników wybór techniki fotograficznej.
7. Organizatorzy dopuszczają obróbkę komputerową zdjęć zgodne z wizją artystyczną autora
fotografii. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia mogą być czarno-białe, w sepii lub kolorowe.
8. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć własnoręcznie podpisany Formularz zgłoszeniowy, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu oraz metryczkę – załącznik nr 2.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału prac, które naruszają Regulamin
Konkursu.

IV Ocena prac i nagrody w Konkursie
1. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawować będzie Komisja Konkursowa powołana przez
dyrektora szkoły.
2. Zdjęcia będą oceniane na podstawie wartości artystycznych i pomysłowości autora.
4. Nagrodzonych zostanie maksymalnie 12 fotografii.
5. O wynikach Konkursu laureaci powiadomieni zostaną drogą elektroniczną lub telefonicznie.
6. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców,
wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość) na stronie
internetowej zawierającej listę Zwycięzców oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
7. Terminarz:
- nadsyłanie prac: do dnia 30 listopada 2017 r. (do godz.14.00) decyduje data i godzina wpływu,
- ogłoszenie wyników do dnia 15 grudnia 2013 r.

V Prawa autorskie
1. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy
konkursowej;

2) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich innych podmiotów;
3) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac
konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie i obróbka przez
Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych,
w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjnopromocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
2. Pisemne oświadczenie uczestnika o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do
prac konkursowych na rzecz Organizatora na wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji oraz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, jest integralnym elementem Formularza
zgłoszeniowego.
VI Informacje organizacyjne
1. Informacje na temat Konkursu można w sekretariacie szkoły.
tel. 61 2810024, e-mail sekretariat@losrem.pl.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.losrem.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

Zał.nr 1
Formularz zgłoszeniowy
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie
DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ul.
……………………………………………………………………………………….
kod…… - ……………… miejscowość ………………………………………………………………
telefon ………………………………

e-mail ………………………………Kod autora ………………

Niniejszym oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca do konkursu fotograficznego jest moim dziełem
i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw
autorskich. Oświadczam również, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, w szczególności z jego
częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich, jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych, Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.)

.…………...………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub podpis przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika konkursu)

Zał. Nr 2
Metryczka



Metryczkę prosimy wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub komputerowo
Metryczkę dołączamy do płyty CD/DVD lub wiadomości e-mail ze zdjęciami

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie

Imię i nazwisko autora……………………………………………
Tel…………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………..
Ilość zgłoszonych prac………………………………………………

