
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 POD PATRONATEM RADY RODZICÓW 

 „SPORT W OBIEKTYWIE” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1 Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny  

„Sport w obiektywie”.  

1.2 Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców ZSO w Brwinowie oraz nauczyciele:   
pani Małgorzata Laskowska i pan Waldemar Zieńko. 

1.3 Przyjmowanie fotografii wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa od 22 października 
do 1 marca 2019 r.  

1.4 Zdjęcie musi być wykonane na terenie Polski. 

1.5 Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania  fotografią, sportem oraz promocją 
ciekawej, pełnej emocji fotografii sportowej. 

2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG  

2.1 Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI i VII- III gimnazjum i liceum. 

2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli 
ustawowych.  Wyrażenie zgody obejmuje: zgodę na postanowienia regulaminu, w tym w 
szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz warunki 
licencji na korzystanie przez organizatora z fotografii złożonych przez uczestników.  

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania osoby niepeł noletniej musi znaleźć się 
na formularzu zgł oszeniowym z dopiskiem „Konkurs foto”. 

2.3 Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do któregoś z poniższych 
zagadnień związanych z szeroko rozumianą tematyką sportu:    

a) sport drużynowy (zdjęcia podczas treningów zawodów sportowych piłkarzy nożnych, 
ręcznych, koszykówki lub siatkówki lub inne dyscypliny) 

b) sport indywidualny (człowiek w obliczu zmagań sportowych) 

2.4 Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 3 fotografii obrazujących tematykę 
wymienioną w pkt. 2.3.  



2.5 Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści 
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.  

2.6 Zgłaszane fotografie muszą być autorstwa osoby zgłoszonej do konkursu. 

2.7 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów 
fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji 
fotografii.  

2.8 Każde zdjęcie powinno zostać oznaczone numerem i nazwiskiem autora Opis 
szczegółowy zdjęcia   z jego numerem, tytułem, datą i miejscem wykonania oraz 
nazwiskiem i imieniem autora należy złożyć w sekretariacie z dopiskiem „Konkurs foto”. 
Należy   zał ączyć również wypeł niony i podpisany formularz zgł oszenia do konkursu 
oraz oświadczenie. 

2.9 Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do konkursu muszą być 
złożone w formie:  

a) plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 800x600 pikseli, umożliwiające 
powielanie nadesłanych prac. 

b) odbitek kolorowych lub czarno-białych w formacie A-4 (210mmx297mm) 

c) na odwrocie zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. 

2.10 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie 
fotografii o niskiej jakości technicznej, złożonych w złej, rozdzielczości lub wielkości 
pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.  

2.11. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE  

3.1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dnia 22 października 2018 do dnia       
1 marca 2019 r. 

3.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest oddanie w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 1 marca 2019, plików fotografii{ pendrive dostarczyć do p. Waldemara Zieńko }, 
odbitek, podpisanego formularza zgłoszeniowego z dopiskiem „Sport w obiektywie” oraz 
oświadczenia w sekretariacie Zespołu Szkól Ogólnokształcących w BRWINOWIE. 

 3.3 W przypadku uczestników niepełnoletnich wszelkie oświadczenia woli składa osoba 
uprawniona do jego reprezentowania.   



3.4. Prace fotograficzne nie spełniające warunków regulaminu, a także złożone po 
terminie, nie będą brały udziału w konkursie .  

3.8. Uczestnik konkursu poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż   

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii 
oraz, że uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady 
prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą 
kierować przeciwko organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw 
autorskich,  

b) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne 
udostępnienie,  

c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika 
wyłącznie na potrzeby Konkursu, 

d) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz 
Organizatora prawa do wykorzystania fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz   
w rozdzielczości umożliwiającej druk w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także 
zamieszczanie ich w Internecie i w innych formach utrwaleń, nadających się do 
rozpowszechniania czy publicznych prezentacji.  

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

4.1.  Do dnia 15 marca 2018 Jury dokona oceny prac. Jury wybierze 9 najlepszych prac 
(nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia), które zostaną  ogłoszone  podczas Dnia 
Ucznia  w ZSO w Brwinowie. 

4.2. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu. 

 4.3. Organizator będzie informować o wynikach konkursu posługując się imieniem 
i nazwiskiem zwycięzców konkursu, na co uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża 
zgodę.  

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

5.1. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii, zdjęcia będą eksponowane na terenie 
ZSO  w Brwinowie oraz na stronie internetowej  szkoły. 

5.2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika 
Konkursu warunków regulaminu.  

5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ZSO  w Brwinowie.  



5.4. Oficjalne wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu wystawy oraz na stronie szkoły. 

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu konkursu.  

5.6. Dane uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować 
się oni z organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o 
Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

5.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

 


