Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego
Uchwyć chwilę – ja i mój zawód
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego
w Chorzowie.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Budowlanych
w Chorzowie, tzn. do uczniów:
 Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 Branżowej Szkoły I Stopnia
 Technikum Budowlanego
 Gimnazjum.
3. Celem konkursu jest:
 popularyzowanie kształcenia zawodowego;
 uwrażliwienie uczniów na piękno i wartość zawodu, w którym się kształcą lub
który chcieliby wykonywać
 ukazanie różnorodności świata zawodów;
 kształcenie postaw twórczych;
 rozwijanie zainteresowań;
 pozytywne myślenie o sobie.
4. Aby przystąpić do konkursu należy:
 wykonać dwa zdjęcia związane z wykonywanym zawodem lub zawodem, który
uczeń chciałby wykonywać;
 zapisanie plików w formacie JPG lub PNG;
 opisanie zdjęć (plików) imieniem i nazwiskiem;
 przesłanie zdjęć na adres mailowy konkurs.zsb@gmail.com lub dostarczenie
bezpośrednio na nośniku elektronicznym (pendrive) organizatorom konkursu
w terminie do 27.10.2017?;
 oddanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu.
5. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za organizację konkursu są: p. Monika
Kruszyńska, p. Adam Rudzik.
6. Prace uczestników, którzy nie dostarczą wypełnionych i podpisanych oświadczeń nie
wezmą udziału w konkursie.
7. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem.
8. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zdjęć do konkursu jeśli uzna, że
naruszają one prawa osób trzecich lub prezentują niestosowne treści.
9. Jeżeli na zdjęciu prezentowany jest wizerunek osób trzecich, wraz z oświadczeniem
autora należy dołączyć zgodę prezentowanych osób na upublicznianie wizerunku.

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
11. Dostarczenie zdjęć, wypełnionego i podpisanego oświadczenia oznacza akceptację
warunków regulaminu.
12. Po wyłonieniu zwycięzców prace będą publicznie udostępnione w formie galerii na
terenie szkoły oraz innych placówek. Będą również prezentowane na wybranych
stronach i portalach internetowych.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie
danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
14. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na czas nieoznaczony na Organizatora autorskie
prawa autorskie majątkowe do nadesłanych prac oraz upowszechniania ich na
wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym, to znaczy :
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografie
i publikacje powstały z użyciem fotografii bądź utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczenie, lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania prac w inny niż opisany w lit. b) sposób.

Chorzów, dnia:
Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że złożone przeze mnie zdjęcia zostały wykonane samodzielnie przeze
mnie i nie naruszają interesów osób trzecich.

Podpis

Chorzów, dnia:
Imię i nazwisko
OŚWIADCZENIE
osoby, której wizerunek jest prezentowany na zdjęciu
Oświadczam, że na zdjęciu wykonanym przez ……………………………….……………
i złożonym do konkursu „Uchwyć chwilę – ja i mój zawód” organizowanym przez Zespół
Szkół Budowlanych w Chorzowie widnieje mój wizerunek. Wyrażam zgodę na zgłoszenie
zdjęcia do w.w. konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia, w tym te związane
z publicznym publikowaniem zdjęć.

Podpis

