
REGULAMIN 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Śląsk w obiektywie” 

organizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny,
w ramach obchodów Dni Regionu „My Szkolnioki, My Ślonzoki”

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach.

§1
Cele konkursu

1. Promocja kultury i tradycji regionu.
2. Kultywowanie wartości patriotycznych.
3. Łączenie edukacji i kultury.
4. Edukacja kulturalna i historyczna.

                                                           §2
      Uczestnicy konkursu

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu Lędzin.
3. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych tj.:  klasy I- IV i V-VIII  
 

§3
Zasady ogólne konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane indywidualnie, będące oryginałami.
2. Prace zespołowe nie będą brane pod uwagę.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących wszystko to, 
    co kojarzy się ze śląskością - widoki, zabytki, architektura itp.
4.Prace należy przesłać w formie elektronicznej. W treści wiadomości należy zawrzeć (według 

szablonu): tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora,  kategoria 
wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

5.  Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.
7. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się mailowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na
opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej oraz
portalu społecznościowym szkoły organizującej konkurs.



§4
Zasady szczegółowe konkursu

1. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.

2. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając  fotografię
zobowiązany  jest  do  dołączenia  pisemnego  oświadczenia  osoby  znajdującej  się  na  fotografii,
wyrażającej zgodę na publikację jej wizerunku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających
kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
4. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§ 6
Termin i nadsyłanie prac

1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 16.12.2022r. 
2.  Prace  w formie  elektronicznej  należy  przesłać  na  adres  e-mailowy: sp1fotografia@wp.pl    
    w tytule podając „Śląsk w obiektywie” – praca konkursowa.
3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie otwarcie
   wiadomości.

§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo do dnia 21.12.2022r. .
4.Na  stronie  internetowej  organizatora  zostaną  zaprezentowane  wszystkie  prace  biorące
    udział w konkursie. 

§8
Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikację i nieodpłatne wykorzystanie przez organizatorów pracy konkursowej,
podpisanej imieniem  i nazwiskiem jego autora.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Pytania na temat konkursu można kierować do organizatorek na adres: sp1fotografia@wp.pl

Zapraszamy
Ewa Szczepanek i Sylwia Antolak  

mailto:sp1fotografia@wp.pl
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

Niniejszym oświadczam, że 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie

jego warunki;

 moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;

 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;

 uzyskaliśmy  zgodę  osób,  których  wizerunki  utrwalono  na  fotografiach,  na  ich

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz

w innych celach promocyjno – reklamowych

 wyrażam  zgodę  na  przetworzenie  danych  osobowych  mojej

córki/syna……………………………………………………………..  na  potrzeby

konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

…………………….                                         ………………………………………………….
Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


