Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. Piękna NiepodległaPowiat Radomszczański współcześnie
§1
Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa
Fabianiego w Radomsku, Fundacja „foto POZYTYW”, Studio fotograficzne Foto –Aldo we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radomsku.
2. Celem Konkursu jest przedstawienie walorów historycznych oraz kulturowych Powiatu
Radomszczańskiego.
3. Konkurs skierowany jest do osób w trzech kategoriach wiekowych: 13- 15 lat, 16- 18 lat i
powyżej 18 roku życia.
4.Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.fabiani.edu.pl oraz www.radomszczanski.pl.
5.Wszelkie pytania należy kierować na adres: bozenaujma31@gmail.com lub mma13@onet.pl.
6.Konkurs trwa od 15 maja 2018 roku i do 31 sierpnia 2018 roku.
7.Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.

§2
Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może dostarczyć 3 zdjęcia.
2. Dopuszczalna jest obróbka cyfrowa ale nie wolno stosować fotomontażu polegającego na
łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej
kompozycji zdjęcia.
3. Zdjęcia w formacie minimalnym 29,7 x 21 jako odbitka jpg oraz na nośniku cyfrowym (płyta
CD/DVD) należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą wraz z
formularzem zgłoszeniowym na adres:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Armii Krajowej 30
97-500 Radomsko
w dniach 27-31 sierpnia 2018r, w godzinach 7.30-15.30

4. Poprzez dostarczenie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać
prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także
ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków
lub uszkodzonych.
6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, a po jego zakończeniu stają się one
własnością Organizatora.

§3
Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest pobrać i wydrukować ze strony
internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku (www.fabiani.edu pl.) kartę
zgłoszeniową( formularz) i po wypełnieniu dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz ze zdjęciami.
2.Osoba przystępująca do konkursu powinna wskazać swój adres email oraz numer telefonu,
który umożliwi Organizatorowi kontakt z uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją
Konkursu.
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego „Nazwa użytkownika”
została wykorzystana w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
4. Zgłoszone zdjęcie musi posiadać godło autora tożsame z konkursem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy
rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu
email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

§4
Jury i sposób oceny
1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszystkie zdjęcia dostarczone na Konkurs podlegają ocenie Jury.
3. Skład Jury: Mirosław Kercz – Studio fotograficzne Aldo w Radomsku, Marta Kurek - nauczyciel
I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, artysta fotograf Marcin Kwarta – prezes Fundacji
foto POZYTYW, Starosto Powiatowe w Radomsku.
4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc po uwagę m.in. jakość,
oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
5. Zadaniem Jury jest: * kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, * ocena prac poprzez przyznanie
przez każdego z członków punktów stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej
zakwalifikowanej do oceny fotografii, gdzie 6 oznacza fotografię najwyżej ocenioną.

§5
Nagrody
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w każdej kategorii wiekowej, spośród osób których
zdjęcia uzyskają największą liczbę punktów.
2. Zostanie przyznana także nagroda społeczności I LO zwana nagrodą publiczności
3. W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej pozycji/miejsca przez
jedną z fotografii należy do Przewodniczącego Jury.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku
niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 10 ilości zgłoszonych prac.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o
laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora
oraz w prasie, mediach i Internecie.
6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Przewodniczącego Jury lub
wskazanego przez niego członka Jury w dniu 9 listopada 2018 roku podczas uroczystej Akademii z
okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a wystawa zaprezentowanych prac
zostanie zorganizowana w I LO w Radomsku w listopadzie 2018 r.
7. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem lub listem
poleconym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.
8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla najlepszej pracy w każdej kategorii
wiekowej oraz nagrodę publiczności.

§6
Wykorzystywanie prac
Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że
wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie,
2. zgadza się na udzielenie Organizatorom nieodpłatnej licencji na opublikowanie zdjęć w czasie
trwania konkursu oraz po jego zakończeniu a w przypadku otrzymania nagrody na nieodpłatną
publikację w materiałach promocyjnych i stronach internetowych organizatora.
3. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zgłoszonych zdjęć, które naruszają prawa
osób trzecich, są obsceniczne, pozbawione walorów artystycznych, naruszają Polski Kodeks Karny,
niezgodne z tematem konkursu lub zawierają dodatkowe informacje widoczne w obrębie zdjęcia w
tym datę, podpis lub link do strony internetowej.
4.W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochrona wizerunku
osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za
popełniony czyn i zobowiązuje się do zadość uczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

Formularz zgłoszeniowy
Zgłaszam udział w Konkursie fotograficznym
pt. Piękna NiepodległaPowiat Radomszczańskie współcześnie

Imię i nazwi- Rok urodzenia
sko uczestnika

Nazwa użytkownik

Godło autora

Numer telefonu Adres maila

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu fotografcznego pt. Piękna Niepodległa-Powiat Radomszczański współcześnie
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 922).

