
Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zwykłe może być niezwykłe” 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, kierunek 

fototechnik. 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatu Częstochowskiego. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych z Częstochowy i okolic. 

4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii. 

5. Technika wykonania prac jest dowolna. 

6.  Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

7. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu muszą być 

przesłane w formie plików cyfrowych JPG  umożliwiających wydruk. Zgłoszone prace należy 

opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz numerem pracy w nazwie pliku. Razem ze zdjęciami 

należy przesłać kartę zgłoszeniową. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej.  

 

8. Prace nagrane na płycie oraz karty zgłoszeń  należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do 

dnia 17.02.2017r do Zespołu Szkół im. B. Prusa, ul. Prusa 20, 42- 207 Częstochowa,              

z dopiskiem konkurs fotograficzny, lub drogą mailową na adres zwykleniezwykle@o2.pl 

 

9. Prace fotograficzne niespełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie 

nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane). 

 

10. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie 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; 

 

11. Do dnia 03 marca 2017 r. Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora, dokona oceny 

prac i przyznania nagród. Jury wybierze 3 najlepsze zdjęcia, które zostaną nagrodzone , oraz 

przyzna wyróżnienia.  

 

12. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez organizatorów konkursu. 

 

13. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się 

w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie. 

 

14. Uczestnicy wyrażają zgodę na wystawienie ich prac,  a osoby nagrodzone na prezentacje 

zdjęć na stronie internetowej szkoły. 

 

15. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wystawie pokonkursowej i zaproszeni. 

mailto:zwykleniezwykle@o2.pl


 

 

Karta zgłoszeniowa do VI edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zwykłe 

może być niezwykłe” . 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika    …………………………………….. 

 

 

Wiek uczestnika                    ……………………………………... 

 

Klasa                                     ………………………………………. 

 

Nazwa i adres szkoły            ……………………………………….. 

                                              ……………………………………….. 

                                               ……………………………………….. 

tytuł fotografii nr 1  ……………………………………………….. 

tytuł fotografii nr 2  ………………………………………………… 

tytuł fotografii nr 3  …………………………………………………… 

tytuł fotografii nr 4  …………………………………………………. 

tytuł fotografii nr 5  …………………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna szkolnego ……………………………........... 

 

nr telefonu opiekuna (lub nr telefonu uczestnika) 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę mojego dziecka na udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym 

„Zwykłe może być niezwykłe” . 

        

………………………………………… 
       data i  podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 


