
REGULAMIN 

 

II  REGIONALNEGO  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

  "Piękno przyrody naszego regionu. " 

 I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. 

Polonii w Słupsku, zwany dalej organizatorem. 

2. Celem konkursu jest: 

- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata 

- kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody 

- promowanie wypoczynku na łonie natury 

- sławianie piękna i bogactwa przyrody naszego regionu 

 II. Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu - od 22 kwietnia 2014 do 23  maja 2014r. 

2. Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej 

uczestnikiem) może być każdy uczeń szkoły podstawowej. 

3.  Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w 

szczególności  punkt 12 regulaminu, oraz zapewnia, że: 

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

b. nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych 

    dóbr prawnie chronionych. 

5. Każdy uczestnik /uczeń/  może zgłosić maksymalnie  3 prace. Jedną szkołę może 

reprezentować  5  uczestników 

6. Format prac: 

  a. odbitki kolorowe lub czarnobiałe w rozmiarze 15 x 21 cm, jednocześnie każde zdjęcie 

konkursowe wysłać w formacie JPEG  z dopiskiem konkurs fotograficzny na adres            

 sp10slupsk@wp.pl 

  



7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić: 

   a. imię i nazwisko autora, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna 

   b. tytuł pracy 

8. Prace konkursowe należy zgłaszać  bezpośrednio w sekretariacie SP10 lub pocztą na adres : 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii  

ul. Kulczyńskiego 1a 

76-200 Słupsk 

10. Termin składania prac upływa 23  maja 2013 roku. 

11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie 

internetowej organizatora. 

12. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do 

ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły 

Podstawowej nr 10 w Słupsku z zaznaczeniem imienia i  nazwiska autora. 

 III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Nagrodą główną jest umieszczenie zdjęć na stronie głównej szkolnej strony . 

5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

 IV. Postanowienia końcowe 

 1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych 

wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz 

Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu. 

4. Regulamin jest  dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora. 


