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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
W RADOMSKU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO

 

I. Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem  konkursu  jest  I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Feliksa  Fabianiego  w
Radomsku, zwane dalej organizatorem.
2. Celem konkursu jest:

• kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne oraz społeczności, w której
się żyje,

• profilaktyka antyprzemocowa,
• uświadomienie zagrożeń współczesnego świata,
• utrwalanie zasad zdrowego stylu życia.

3. Oczekujemy na Wasze prace nawiązujące do tematu walki z przemocą.
4. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego i oceniania zdjęć.

II. Zasady konkursu

1.  Czas trwania konkursu - od 21 listopada 2019 r.  do 28 listopada 2019 roku (godzina
10:00).
2.  Konkurs  nie  jest  konkursem  otwartym.  Uczestnikiem  konkursu  (zwanym  dalej
uczestnikiem) może być każdy uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, który
spełni wymogi niniejszego regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie cyfrowej pracy fotograficznej.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności
punkt 10 regulaminu, oraz zapewnia, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, prace zostały wykonane osobiście
przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby, 
b) nie narusza praw autorskich osób trzecich, 
c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych - uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na
fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.
5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
6. Format prac:



a) zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym, 
b) rozmiar dowolny o dobrej rozdzielczości, 
c) fotografie zapisane w formacie jpg lub jpeg.
7.  Prace  konkursowe  należy  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres:
tydzien.zdrowia@tlen.pl , w temacie wpisując: imię i nazwisko autora zdjęć oraz klasę.
9. Termin składania (przesyłania) prac upływa 28 listopada 2019 roku o godzinie 10:00.
10. Wybrane zgłoszone i nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie fotograficznej
w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku w dniu 2 grudnia 2019 roku, ewentualnie na
stronie internetowej szkoły oraz w innych mediach promujących Tydzień Zdrowia
11.  W przypadku prac  nagrodzonych,  wyróżnionych i  wybranych organizator  zastrzega
sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz
promocją Tygodnia Zdrowia z ewentualnym zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
12. Nagrody dla laureatów konkursu sfinansowane zostały z budżetu Miasta Radomsko.
 
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3.  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  2  grudnia  2019  roku,  w  trakcie  wystawy
nadesłanych prac.
4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
6. 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  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. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.
5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
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