Działanie realizowane w ramach innowacji pedagogicznej - 2018.
WOJTEK Z POLSKIM ŻOŁNIERZEM

Regulamin miejskiego
konkursu fotograficznego
"Mój miś"
I. Postanowienia ogólne
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Karpacka 30,
85-164 Bydgoszcz.
Czas nadsyłania prac: 30 kwietnia 2018 r.
Ogłoszenie wyników: maj 2018 r.
Cele konkursu:


rozwijanie wrażliwości patriotycznej i artystycznej,






rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznej,
upowszechnienie i popularyzacja fotografii,
rozwijanie umiejętności obserwowania otaczającego świata,
umożliwienie fotografującym uczniom zaprezentowania swojego dorobku.

Zadanie: samodzielne wykonanie, fotografii: misia, niedźwiedzia, niedźwiadka. Obiektem
fotografowanym mogą być: maskotka, zabawka lub żywy niedźwiedź-niedźwiadek.
II. Zasady konkursu
1. Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie
bydgoskich szkół podstawowych z klas 1-4.
2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
3. Zgłoszenie odbywa się przez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego /zał. 1/
oraz zgody rodziców na udział dziecka w konkursie /zał. 2/ z pracami konkursowymi na
adres organizatora do dnia 30 kwietnia 2018 r.:
Szkoła Podstawowa nr 56
ul. Karpacka 30
85- 164 Bydgoszcz
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c. nie narusza innych dóbr prawnie chronionych.
4. Prace zgłoszone do konkursu muszą być rezultatem pracy ucznia. Uczestnik może zgłosić nie
więcej niż 3 prace.
5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie i/lub bez
zgody rodziców/prawnych opiekunów nie będą brane pod uwagę.
6. Format zdjęć:
a. zdjęcia na konkurs należy przesyłać:
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 w formie odbitki/wydruku, w formacie min. 10 x 15;
oraz
 na płycie CD lub pendrive, z dopiskiem (konkurs fotograficzny), w formacie
JPEG.
b. do każdego zdjęcia należy dołączyć następujące informacje:
 imię i nazwisko autora;
 nazwę szkoły oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
7. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.
8. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich
nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją
szkoły, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
9. Wszystkie prace, z chwilą otrzymania, przechodzą na własność organizatora.
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Do oceny prac zostanie powołana komisja konkursowa, przyznająca nagrody
oraz kwalifikująca prace na wystawę pokonkursową.
2. Komisja konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:
 zgodność z tematem konkursu;
 pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu;
 estetyka.
3. Dla laureatów i wyróżnionych w konkursie przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane
przez organizatorów i sponsorów, a dla pozostałych uczestników i opiekunów konkursu
w szkole, dyplomy i podziękowania.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator.
IV. Postanowienia końcowe
1.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.),
w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, odbioru i rozliczenia nagród przez organizatorów.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu wręczania nagród.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz
z pracami wynikającą z przepisów: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.)
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zm.).
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 do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.

Koordynator: Jacek Białecki
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.gim20.byd.edu.pl
w zakładce: konkursy.
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Załącznik nr1 do Regulaminu konkursu fotograficznego
"Mój miś"

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego
"Mój miś"
Nazwa szkoły:
adres:

Bydgoszcz, ...............................
/data/

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela
– opiekuna konkursu w szkole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
telefon kontaktowy:

podpis nauczyciela zgłaszającego
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Arkadego Fiedlera z Oddziałami Integracyjnymi - ul. Bośniacka 3, 85-162 Bydgoszcz, tel./fax: 52 371 28 10
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego
" Mój miś "

Zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie fotograficznym
" Mój miś"
Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec

............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym "Mój miś ".
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego na konkurs zdjęcia przez Szkołę
Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią

regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez organizatora konkursu
danych osobowych mojego dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.).

…………………..............………………
/data i miejscowość/

………………………..........……………….
/podpis rodzica/opiekuna/

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Arkadego Fiedlera z Oddziałami Integracyjnymi - ul. Bośniacka 3, 85-162 Bydgoszcz, tel./fax: 52 371 28 10
ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz, tel./fax: 52 371 49 56

