
REGULAMIN  POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

                           ,,KULTURA, ZWYCZAJE, OBRZĘDY NA WSI’’ 

 

1.Organizatorzy Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Kultura, zwyczaje, obrzędy na wsi”: 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bierkowie, Centrum Edukacji Regionalnej 

w Słupsku, Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk.  

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.  

3. Celem przyświecającym konkursowi jest: podtrzymywanie poczucia tożsamości, 

identyfikacji z miejscem zamieszkania, regionem;  rozwijanie umiejętności obserwacji 

otoczenia i jej dokumentowania;  zaprezentowanie walorów krajobrazowych, 

architektonicznych i kulturowych powiatu słupskiego (przyroda ożywiona, nieożywiona , 

wytwory działalności człowieka, zwyczaje). 

4. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych powiatu słupskiego i będzie 

rozpatrywany w kategoriach  klas 1- 8. 

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie.  

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC:  

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych pod względem formy, tematu 

i treści fotografii uwieczniających region (kultura, zwyczaje, obrzędy  na wsi). 

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 wykonane fotografie w formacie A4  

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Fotografie mogą być wykonane zarówno 

w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii. 

4.  Zdjęcia należy przesłać lub dostarczać na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA im.  

W. WITOSA W BIERKOWIE  UL. GRODZKA 89 , 76-200 SŁUPSK , dopisek: Konkurs 

Fotograficzny „KULTURA, ZWYCZAJE, OBRZĘDY NA WSI’’.  

Ponadto zgłaszane do konkursu zdjęcia należy przesłać także w wersji elektronicznej 

w na adres: dyrektor@cer.slupsk.pl – nazwy plików zgodnie ze wzorem: 

imię_nazwisko_tytuł. Przy plikach cyfrowych zdjęć należy uwzględnić następującą 

specyfikację techniczną: format JPG, standard Adobe RGB, rozdzielczość: minimum 300 ppi, 

dłuższy bok od 800 do maksimum 2000 ppi, pliki nie przekraczające 2 MB. Przesłanie zdjęć 

drogą elektroniczną oznacza zgodę na ich publikację na stronach internetowych 

Organizatorów konkursu z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęcia oraz jego tytułu. 

5. Zdjęcia w wersji papierowej bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. 



 6. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach szkolnych. 

 7. Organizatorzy Konkursu informują jego uczestników, że ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

Konkursu zgody, w siedzibie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. W. WITOSA W BIERKOWIE  

UL. GRODZKA 89, 76-200 SŁUPSK, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

 8. Wraz ze zdjęciami należy przesłać podpisaną klauzulę informacyjną znajdującą się 

na odwrocie karty zgłoszeniowej oraz oświadczenie zamieszczone pod wzorem karty: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZKOŁĘ 

PODSTAWOWĄ im. W. WITOSA W BIERKOWIE  UL. GRODZKA 89 , 76-200 SŁUPSK 

w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000. z późn. zmianami). Poprzez wysłanie 

zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ im. W. WITOSA 

W BIERKOWIE  UL. GRODZKA 89 , 76-200 SŁUPSK wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w Ustawie z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 z późn. 

zmianami). 

 9. W Konkursie mogą brać udział te prace/zdjęcia, które do tej pory nie brały udziału 

w podobnych konkursach fotograficznych, które wymagałyby od autorów przeniesienia na 

rzecz organizatorów praw autorskich. 

 10. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym 

przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień 

w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika 

powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące 

natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie 

odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie 

konsekwencje jej wykorzystania przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ im. W. WITOSA 

W BIERKOWIE  UL. GRODZKA 89 , 76-200 SŁUPSK w ramach Konkursu.  

11.Organizatorzy zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

 12. Organizatorzy nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac nagrodzonych, prac 

zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.  

III. TERMINARZ  

1. Termin nadsyłania prac mija dnia 31 maja 2020 roku (decyduje data dostarczenia 

do organizatora).  



2. Prace należy wysyłać na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA  im. W.WITOSA 

W BIERKOWIE ,UL.GRODZKA 89 ,76-200 SŁUPSK  

3. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  

4. Organizator powołuje Jury Konkursu.  

5. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 7 czerwca 2020 roku.  

6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie 

wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo. 

7. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych  organizatorów konkursu 

8. Wręczenie nagród nastąpi podczas wystawy pokonkursowej, o jej terminie poinformujemy 

poprzez stronę internetową a także telefonicznie uczestników konkursu 

 

IV. NAGRODY W FORMIE KART PODARUNKOWYCH O WARTOŚCI: 

I miejsce: 400 zł, 

II miejsce: 300 zł,   

III miejsce: 250 zł, 

wyróżnienie 150 zł.  

Istnieje możliwość przyznania dodatkowych nagród rzeczowych.  

 

V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH 

 1. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wyżej wymienionych stronach  

internetowych a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 

 2. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych 

na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie 

materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorom nieodpłatnie, 

na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć. 


