
Regulamin konkursu fotograficznego 

FOTOzKSIĄŻKĄ 2018 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu. 

3. Celem konkursu FOTOzKSIĄŻKĄ jest: 

o Zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek. 

o Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu  

ze światem i wyrażania emocji. 

o Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do biblioteki szkolnej fotografii przedstawiającej 

czynność czytania w różnych, niekiedy zaskakujących, sytuacjach. 

5.  Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 4 fotografii w formie elektronicznej i papierowej w formacie 

15x21. 

6. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, przy czym organizator konkursu zastrzega sobie 

prawo do ich bezpłatnej eksploatacji w celu realizacji swoich działań statutowych. 

7. Konkurs odbywa się w okresie 17.09- 31.10.2018 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod 

uwagę. 

8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 

9. Fotografie oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

10. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona w listopadzie 2018  r. na stronie szkoły 

(www.zs1sierpc.cba.pl) , biblioteki (www.zs1bibl.cba.pl) i portalu facebook. 

11. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu konkursu lub 

niespełniających jego zasad. 

12. Dostarczenie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z: 

o uznaniem warunków regulaminu, 

o z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach 

internetowych Biblioteki oraz opublikowanie imienia, nazwiska i klasy autora w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach 

promocyjnych i marketingowych, 

o oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych fotografii, a także że prawa 

te nie są obciążone prawami osób trzecich, 

o zapewnieniem, że każda osoba, której wizerunek widnieje na nadesłanej fotografii, wyraziła 

zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku, 

o wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie  z art.13 

ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

o Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów w ZS nr 1 dostępna jest  na stronie:  

http://zs1sierpc.cba.pl/download/rodo2.pdf  

13. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są przez organizatorów. 

14. Organizatorami konkursu są: Barbara Pikulska, Anna Krymka, Ilona Ogrodowczyk. 

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 
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