REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Integracja przez sport”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu
II. OGÓLNE ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów gimnazjów oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych Opolszczyzny.
2. Prace należy wykonywać indywidualnie.
3. Zgłoszenia w wersji elektronicznej (załącznik nr 1), wyrażające chęć wzięcia udziału w konkursie należy przysłać na
adres e-mail: mgrzeszek@o2.pl, do dnia 10.03.2019r. Zgłoszenie podpisane przez ucznia i rodzica można zeskanować
lub zrobić zdjęcie, aby przesłać na wskazany e-mail. Nie trzeba wysyłać dokumentu w wersji wydrukowanej.
4. Każdy uczestnik ma prawo dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia o tematyce związanej z „Integracją przez sport”.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Wzięcie przez uczestnika udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Prace konkursowe zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni specjalnie do tego celu powołane Jury, które wyłoni
Zwycięzcę
3. Do składu Jury będą powołani przedstawiciele Organizatora: Dyrektor Szkoły, zaproszony gość, opiekun szkolnego koła
informatycznego oraz przedstawiciel uczniów PLO VI w Opolu. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury
podejmuje decyzję większością głosów. Szczegółowe kryteria oceny to:
a. spełnienie przez nadesłane zdjęcia warunków formalnych określonych w regulaminie oraz w Załączniku nr 1.
b. oryginalność zdjęć
c. ciekawy sposób ujęcia tematu
d. jakość techniczna zdjęć
4. Powołana Komisja Konkursowa oceniać będzie zgodność prac z regulaminem.
5. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się stosować do poleceń porządkowo-organizacyjnych Organizatora.
6. Organizator ma prawo usunąć pracę uczestnika z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu.
7. W przypadku niewyłonienia przez Jury Konkursu zwycięzcy lub otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń, Organizator
zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału Konkursu na późniejszy termin.
8. Autor zgłaszający zdjęcia automatycznie wyraża zgodę na wykonanie kopii zdjęcia, emitowanie swojego dzieła podczas
pokazów w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie pokonkursowym.
9. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio,
telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących Konkurs oraz szkołę.
10. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
11. Obecność na Gali finałowej autorów zdjęć jest obowiązkowa.
IV. DOSTARCZANIE I OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy przysłać w wersji elektronicznej na adres mgrzeszek@o2.pl oraz kopię wydrukowaną w formacie 10x15 oraz
podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz szkołą uczestnika na adres PLO VI, 45-284 Opole, ul. Szarych Szeregów 1, do dnia
12.03.2019r
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe, w wersji elektronicznej o rozmiarach minimum 1200
pikseli dłuższego boku, zapisane w pliku JPG o wielkości do 1,5 MB.
3. W nazwie pliku wysyłanego drogą mailową należy podać imię, nazwisko oraz klasę autora.
4. Przesłanie zdjęcia oznacza jednocześnie, iż nie narusza ono praw osób trzecich oraz że zgłaszający akceptuje niniejszy
regulamin.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora na cele związane z Konkursem w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1; Zgodę przesyła się
w postaci elektronicznej (skan lub zdjęcie) poprzez e-mail na adres mgrzeszek@o2.pl

6. Podstawowym kryterium oceniania będzie pomysłowość, kreatywność i interpretacja tematu „Integracja przez sport”.
7. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Gali finałowej w dniu 26.04.2019r.
V. NAGRODY
1. Nagrody wręczone zostaną na Gali finałowej 26 kwietnia 2019r., godz.10.00 w auli PLO VI w Opolu.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
VI. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
e-mail: mgrzeszek@o2.pl
strona WWW: www.plo6-opole.pl
kontakt z organizatorem: 692-627-534
Koordynator projektu: Małgorzata Grzeszek
Terminy
Przysyłanie prac konkursowych: 12.03.2019r.
Gala finałowa z ogłoszeniem wyników: 26.04.2019, godz. 10.00. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej
szkoły oraz przesłana drogą mailową na adresy podane w zgłoszeniach do Konkursu.
Cel konkursu
Konkurs skierowany jest do młodych, kreatywnych ludzi, którzy interesują się fotografią i chcą wykazać się aktywnością na
forum międzyszkolnym. Celem konkursu jest rozpowszechnienie sztuki fotografii wśród młodzieży, odkrywanie nowych
talentów, pobudzenie kreatywności oraz promocja sportu.
Wymagania dotyczące nadsyłanych prac
Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:
Zgłoszone niezgodnie z regulaminem.
Zgłoszone i nadesłane we wskazanym w regulaminie terminie, co do których prawa autorskie zostały przekazane osobom
trzecim.
Zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych dla jakiejkolwiek z grup etnicznych lub społecznych oraz
nakłaniających do zażywania narkotyków, spożywania alkoholu i innych środków prawnie zabronionych.
Zabronione jest również propagowanie agresji oraz teorii, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione. W przypadku
zamieszczenia jakichkolwiek z ww. treści, autor zdjęcia zostanie zdyskwalifikowany.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIA (Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu)

Załącznik nr 1.

Dane osobowe uczestnika Konkursu:
Imię ............................................................... Nazwisko ...................................................................Klasa……
Telefon kontaktowy: .................................................Adres e-mail:……………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela…………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail nauczyciela…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres szkoły…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł zgłoszonej pracy ......................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych.
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej przeze mnie pracy oraz przysługują mi do niego nieograniczone prawa autorskie.
Ponadto zgłoszona praca nie była wykonana na odpłatne zlecenie.
Podpis uczestnika…………………………………………………………………………………………..
Podpis rodzica (prawnego opiekuna) …………………………………………………………….

