Inne spojrzenie w fotografii.
„Nietypowe sytuacje z życia szkoły”

Koło fotograficzne Gim. Jankowice oraz Gimnazjum im. Ks Walentego
zaprasza wszystkich gimnazjalistów do szkolnego konkursu fotograficznego
pt. „Nietypowe sytuacje z życia szkoły”.
I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego jest Gimnazjum im. Ks. Walentego
oraz POPP Koło Fotograficzne Gim. Jankowice działające przy Gimnazjum w
Jankowicach.
II. Cele konkursu • Rozwijanie i zamiłowanie pasji fotograficznej oraz sztuki.
• Dostrzeganie pozytywów własnej szkoły.
• Pokazanie szkoły w innej odsłonie.
• Promowanie i zachęcanie rówieśników do fotografowania.
• Prezentowanie osiągnięć uczestników konkursu.
• Pokazywanie własnej szkoły w innej odsłonie.
• Pokazywanie innym, że szkoła ma zalety.
III. Regulamin – określa zasady przeprowadzania konkursu.
IV. Zasady konkursu – regulamin
• Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Gimnazjum w Jankowicach.
• Uczeń przystępujący do konkursu akceptuje regulamin oraz zapewnia, iż:

1. Posiada pełnie praw autorskich do zgłoszonej pracy.
2. Nie narusza praw autorskich osób trzecich.
3. Nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały przedstawione na zdjęciu
oraz innych dóbr prawnie chronionych.
4. Każda osoba zgłaszająca zdjęcie oddaje wraz z nimi kartę z uprawnieniami
udostępniania wizerunku z podpisem osoby, która na nim jest.
5. Jeżeli osoba zgłasza swoje prace bez karty zostaje odrzucona z konkursu lub
dostaje dwa dni przyznane przez organizatora do dostarczenia nowych zdjęć
wraz z kartą.
6. Jeżeli osoba wyśle kartę z podrobionym podpisem, oraz nie poinformuje osoby
z wizerunkiem na zdjęciu zostaje ukarana adnotacją ujemnych punktów do
zachowania, które przyznaje organizator o takiej wartości jaka znajduje się w
szkolnym WSO.
7. Każdy uczestnik może zgłosić max 3 fotografie w plikach *.JPG lub oddać
osobiście o wymiarach 10x15 / 15x21 / 20x30
8. Prace konkursowe należy przesłać na niżej podany adres e-mail
popp.kolo.foto.janko5@gmail.com z załączoną metryczką: imię i nazwisko
autora pracy, szkoła/placówka, numer telefonu, adres e-mail, klasa, wiek.
Zdjęcia można także oddać osobiście u Mateusza Staniuchy wraz z dodatkową
kartą, którą można otrzymać u Mateusza lub pobrać z strony na facebook'u
lub bloga.
9. Zdjęcia mogą być wykonane telefonem lub aparatem fotograficznym.
10. Organizatorzy mogą zmieniać termin mijający termin nadsyłania prac oraz
rozdania nagród na późniejszy.
11. Termin nadsyłania prac mija - _____________________r.
12. Termin rozdana nagród jest dnia - __________________r.
13. Wyniki prac zostaną przekazane pocztą elektroniczną lub szkolnym apelem.
14. Nagrody będzie można odebrać po ogłoszeniu wyników na apelu szkolnym.
W tym dniu zostanie także wystawiony wernisaż wszystkich prac.
15. Główną nagrodą jest PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY.
16. Osoba mająca I miejsce dostaje nagrodę „PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY”
zostaje także przyznane II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia w formie
nagród rzeczowych.
V. Postanowienia końcowe 1. Wzięcie udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych
osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą nadesłanych wraz z
pracami wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wysyłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że
przesłane zdjęcia są własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do
zdjęć całość praw autorskich oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób
trzecich. Organizator nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za
prawdziwość złożonego przez uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada
ewentualne naruszenie prawa uczestnika praw osób trzecich.
Życzymy Powodzenia
Dyrektor Gimnazjum Norbert Niestolik
Koło Fotograficzne Gim. Jankowice

