REGULAMIN Konkursu Fotograficznego:
„Piękna, czysta moja wioska”
I. PRZEPISY OGÓLNE
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Piękna, czysta moja wioska” jest Publiczna Szkoła
Podstawowa im. St. Żeromskiego w Fałkowie. Konkurs przeprowadzony jest w ramach projektu:
„Czyste powietrze, woda, gleba ziemi Fałkowskiej”.
1.1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
1.2. Celem przyświecającym konkursowi jest:
- kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy,
- rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania
- dostrzeganie piękna najbliższej okolicy – „Małej Ojczyzny”
Stała dbałość o estetykę otoczenia – mojej miejscowości.
1.3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII oraz III gimnazjum, którzy zajmuje
się fotografią amatorsko. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
 I kategoria dla uczniów klas IV – VI,
 II kategoria dla uczniów klas VII – VIII oraz III gimnazjum.
II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
2.1. Każdy uczestnik może zgłosić max. 4 fotografie. Dopuszcza się przedstawianie tylko
własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika
wykonania zdjęć jest dowolna.
Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
rozjaśnienie);
Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
2.2. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii,
które traktowane będą jako jedna praca.
2.3.

Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

2.4. Fotografie należy przekazać do nauczyciela plastyki p. Beata Gonerki lub nauczyciela
Informatyki p. Piotr Gonerki. W formie elektronicznej lub papierowej (wydruk na papierze
fotograficznym). Można przesłać również na adres e-mail: pgonerka@gmail.com w tytule
wiadomości proszę podać imię i nazwisko z dopiskiem konkurs fotograficzny.
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2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej
jakości technicznej.
2.6. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, szkołę, tytuł pracy oraz kategorię
wiekową (drukowanymi literami).
Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie, Glinianki 47, 26-260 Fałków, tel. 44 787 35 08
2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku szkolnego uczniów, oraz uczestnictwa w
zajęciach pozalekcyjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak możliwości zapewnienia pełnego uczestnictwa w życiu szkoły.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

2.7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane,
ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
2.8. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie. Niedopuszczalne
jest używanie zdjęć ściągniętych ze stron internetowych.
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak
również z niego wyłączonych.
III.

TERMINARZ

3.1. Termin przekazania prac mija w dniu 24 maja 2019 r.
3.2. Organizator powołuje Jury Konkursu.
3.3. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 27 maja 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i
nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i
przyznawania miejsc ex equo.
3.4. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu internetowego
www.pspfalkow.pl
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3.5. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż
Konkursu) odbędzie się 2 czerwca 2019 roku podczas festynu rodzinnego
IV.
4.1.
4.2.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas wernisażu Konkursu.
Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.
V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego www.pspfalkow.pl a
także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.
5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na
Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach
promocyjnych.
5.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.
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