
REGULAMIN 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PORTRET EMOCJI” 

dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 

 

§1 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Organizatorem Konkursu „Portret Emocji” jest Publiczna Szkoła Podstawowa                        

im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim, Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński, 

nr tel. 34 319 14 16, adres e-mail: kontakt@szkola-borzajacinski.pl  

 

§2 

II. CELE / ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez pracę fotograficzną; 

 Promowanie pasji fotograficznej; 

 Rozwijanie twórczej ekspresji; 

 

§3 

III. ZAKRES TEMATYCZNY  KOKURSU: 

 Przedmiotem Konkursu jest fotografia, za pomocą której Uczestnik prezentuje 

swoje emocje, przeżycia lub nastroje; 

 Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie techniką fotograficzną wybranej 

emocji (m.in.: radość, strach, zdziwienie, smutek, gniew itp.) w postaci grymasu 

twarzy, miny. 

 

§4 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Adresatami  Konkursu są uczniowie PSP w Borze Zajacińskim (Klasy I- VIII),  

podzielone na dwie  kategorie wiekowe: klasy I-IV oraz VI-VIII; 

2. Uczestnik składa 1 fotografię: 

 albo w wersji papierowej w formacie A4, tj. 21x30cm (kolorową lub czarno- 

białą),   

 albo w wersji elektronicznej  w formacie JPG, tj. rozdzielczość  2480 x 3543 
pikseli (4,8 MB) 

3. Na odwrocie zdjęcia lub w treści e-maila umieszczamy dane uczestnika:  

imię i nazwisko, klasę oraz tytuł pracy. 

4. Podpisaną fotografię w wersji papierowej wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą  

na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 1, 2), należy złożyć w zamkniętej,  

podpisanej kopercie do skrzynki nadawczej, która znajduje się przy wejściu  

w budynku PSP w Borze Zajacińskim. Koperta powinna zawierać: imię i nazwisko 

uczestnika, klasę oraz dopisek: „KONKURS FOTOGRAFICZNY - PORTRET EMOCJI”. 
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Pracę konkursową można również wysłać w formacie JPG pocztą elektroniczną   

na adres kontakt@szkola-borzajacinski.pl. W tytule maila należy umieścić „KONKURS 

FOTOGRAFICZNY - PORTRET EMOCJI”, a w treści – imię, nazwisko uczestnika oraz 

klasę. Kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1, 2) 

należy dołączyć jako skan dokumentu.                                  

5. Termin nadsyłania prac upływa dnia 30.03.2021 r. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie pracy; 

7. Praca powinna być wykonana samodzielnie; 

8. Prace grupowe nie będą oceniane; 

9. Zabrania się umieszczania na zdjęciu elementów takich jak: napisy, piktogramy, 

emotikony lub inne graficzne elementy mające zadanie dekoracyjne lub wyjaśniające. 

Samo zdjęcie musi odzwierciedlać tematykę konkursu. 

10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. 

11. Praca po przekazaniu staje się własnością Organizatora; 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi 12.04.2021 r.                                                                                

Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej PSP w Borze 

Zajacińskim:  http://szkola-borzajacinski.pl/. 

13.  O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez 

Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).  

14.  Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę:  

 zgodność z tematem Konkursu oraz oryginalność; 

15. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za: I miejsce, II miejsce, III miejsce.                                

Wszyscy uczestnicy biorący udział w Konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa. 

 

§5 

 

V.PRAWA AUTORSKIE  

 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

fotografii i publiczne ich udostępnienie w Internecie oraz zarchiwizowanie fotografii w celach 

dokumentacyjnych.  

2. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych. 

 

§6 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania 

lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu.  

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu. 

3.  Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO 

poprzez załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej – załącznik nr 3. 

4. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w postaci Galerii zdjęć na terenie                                

PSP w Borze Zajacińskim.  
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