REGULAMIN
KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO

Osobliwości przyrodnicze jeziora Rzuno
I. Postanowienia ogólne
1. Organizator konkursu: Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Dziemianach
2. Celem konkursu jest prezentacja walorów przyrodniczych jeziora Rzuno i
popularyzacja fotografii dokumentalnej wśród młodzieży.
3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu.
II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu: od 4 maja 2015 r. do 22 maja 2015 r.
2. Konkurs jest konkursem otwartym, skierowanym do uczniów gimnazjum,
którzy spełnią wymogi niniejszego regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez dostarczenie własnoręcznie
wykonanych fotografii zapisanych w formacie .jpg
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz
zapewnia, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b) nie narusza praw autorskich innych osób,
c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich
przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 fotografii.
6. Określenie wymogów dotyczących prac: oryginalne fotografie zapisane
na płycie CD, DVD lub pendrive;
7. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (patrz załącznik) należy
składać w sekretariacie Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w
Dziemianach,
1. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator Pani
Ewa Szejba pod numerem telefonu: 58-688-04-74
8. Termin składania prac (wraz z załączoną kartą zgłoszenia) upływa 22
maja 2015 r.
9. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej
w Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach oraz
zostaną zaprezentowane w formie skanów na stronie internetowej
www.gimnazjum.dziemiany.pl po dniu 25 maja 2015 r.

10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac
w materiałach związanych z konkursem oraz promocją gimnazjum i
Gminy Dziemiany, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
11.Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatorów.
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez
organizatorów.
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.
3. Laureaci otrzymają nagrody podczas podsumowania konkursu w dniu 25
maja 2015 r.
IV. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne
z 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 danych
nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z
23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady
konkursu.
5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Gimnazjum im. Kard.
Stefana
Wyszyńskiego
w
Dziemianach
o
adresie
www.gimnazjum.dziemiany.pl
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego
typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
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"Osobliwości przyrodnicze Jeziora Rzuno"
Karta zgłoszenia
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….
Klasa: ……………………………………………………………………………
Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez
Organizatorów Konkursu Fotograficznego „Osobliwości przyrodnicze jeziora
Rzuno” danych osobowych mojego dziecka wyłącznie na potrzeby konkursu w
zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia go zgodnie z
przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści dobrowolnie
podanych danych osobowych mojego dziecka oraz ich poprawiania
i usuwania.
………………..……………………
Podpis rodzica uczestnika niepełnoletniego

