
Regulamin Konkursu Fotograficznego "Wydrukuj przyszłość” 

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

fototechnik oraz drukarnie: Częstochowskie Zakłady Graficzne, Print Cycero.  

2. Celem konkursu jest promowanie  Częstochowy jako miasta biznesu i sukcesu, w którym 

kreatywny młody człowiek może się rozwijać  oraz zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z 

kierunkami zawodowymi drukarskimi. Nasze miasto stało się siedzibą wieku zakładów 

graficznych, w drukarniach jest obecnie wiele miejsc pracy na różnych stanowiskach. 

Chcemy przez konkurs przybliżyć młodzieży oblicze współczesnej drukarni. 

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

4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii. Zdjęcia powinny być wykonane                           

w drukarniach. 

 Możliwe jest wykonanie zdjęć w drukarniach, które są współorganizatorami konkursu:  

 Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. 

Aleja NMP 52 

42-217 Częstochowa, tel. (34)3430434 

  Drukarnia Print Cycero 

ul. Wojska Polskiego 6, Kłobuck 

tel. (34)3430068 

Szczegółowe informacje oraz umówienie spotkań w wyżej wymienionych drukarniach można 

uzyskać kierując pytania na adres:  przygoda.anna@zsprus.czest.pl lub 

zsprus@edukacja.czestochowa.pl 

 

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

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

 

6. Nadesłane prace fotograficzne, aby brały udział w Konkursie, powinny podpisane na 

odwrocie zdjęcia: 

a) tytułem, 

b) imieniem i nazwiskiem, 

c) imieniem i nazwiskiem opiekuna 

d) nazwą szkoły, oraz klasą do jakiej dana osoba uczęszcza 

 

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

przesłane w formie: 

a) plików cyfrowych JPG w jak najwyższej rozdzielczości i jakości  umożliwiające 

powielanie nadesłanych prac - nagrane na płytę CD oraz 

b) papierowej o wymiarach 20 x 30 cm. 

c) prace i karty zgłoszenia należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia   17 lutego 2017r. 

do Zespołu Szkół im. B. Prusa, ul. Prusa 20, 42- 207 Częstochowa, z dopiskiem konkurs 

fotograficzny     "Wydrukuj przyszłość" 

 

8. Prace fotograficzne nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie 

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

mailto:przygoda.anna@zsprus.czest.pl


 

 

9. 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 wynikające z regulaminu Konkursu  

d) wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku wykonanego w czasie przedsięwzięć 

Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Biznesowa Częstochowa” i imprez towarzyszących 

w celach promocyjnych niniejszego konkursu oraz jego dokumentowania. 

 

 

10. Do 24 lutego 2017 r.  Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora, dokona oceny prac.  

Jury wybierze 3 najlepsze zdjęcia, które zostaną nagrodzone cennymi nagrodami rzeczowymi  

oraz przyzna wyróżnienia.  

 

11. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wydane w formie kalendarza. 

 

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. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia będą 

prezentowane również na terenie miasta oraz w drukarniach: Częstochowskich Zakładach 

Graficznych  i  Print Cycero. 

 

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

umieszczenie ich fotografii w kalendarzu oraz prezentacje zdjęć na stronie internetowej 

szkoły. Laureaci udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji na 

publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji 

Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia                 

i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, 

Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do 

produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone oraz na 

przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową. 

 

 

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

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu. 

 

17. Nadesłane prace można będzie odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa do konkursu „Wydrukuj przyszłość” 
 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie. Zapoznałem się z regulaminem                 

i  akceptuję jego postanowienia. 
 

 

 

 

Data, Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 
 

 


