
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 "Jak dbam o siebie w czasie pandemii"

I Organizator: Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Koordynator: Katarzyna Pochylczuk-Łobejko 

II Cel konkursu:

1) Wdrażanie i rozwijanie kreatywności oraz samodzielnej pracy twórczej;

2) Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

3) Zwrócenie uwagi na sposoby radzenia sobie ze stresem

4) Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie trwania pandemii ;

III Zasady konkursu:

1)Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII

2)Uczestnik zgłasza do konkursu 1 zdjęcie wykonane telefonem bądź aparatem fotograficznym

3)Praca konkursowa nie może być retuszowana, musi być wykonana samodzielnie, nie może być
wykorzystana w innych konkursach

4)Na fotografii powinny znaleźć się elementy nawiązujące do tematu konkursu, prezentujące ucznia
jak radzi sobie w czasie pandemii, co robi w wolnym czasie, jakie stosuje metody by radzić sobie ze
stresem itp.

5)Prace konkursowe należy przesłać na adres:  katarzyna.pochylczuk@op.pl z dopiskiem Konkurs
fotograficzny “Jak dbam o siebie w czasie pandemii”, imię i nazwisko ucznia oraz klasa

6) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, (w przypadku osoby
niepełnoletniej, jej opiekuna prawnego) że:

- posiada prawa autorskie do przekazanej pracy,

- nie narusza praw osób trzecich,

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.
1000) 

IV Termin i miejsce składania prac:

1) termin : 30.04.2021 r., prace przesłane na adres:  katarzyna.pochylczuk@op.pl

V Prawa organizatora:

Wszystkie prace biorące udział  w konkursie  pozostaną własnością organizatora,  który zastrzega
sobie prawo do ich publikacji.
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VI Rozstrzygnięcie konkursu:

1)Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję Konkursową.

2)Informacje o pracach nagrodzonych i laureatach opublikowane zostaną na stronie internetowej
szkoły do 08.05.2021r. 

VII Ogólne :

1) prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

2) decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator


