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V

ORGANIZOWANY W RAMACH WARSZAWSKIEJ AKADEMII TALENTÓW

„Iść ciągle iść w stronę Słońca…”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu jest 

Wyszyńskiego w Warszawie.

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie 

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów gimnazjalnych szkół 

podstawowych. 

4. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

regulaminu. 

5. Cele konkursu: 

a) rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji 

rzeczywistości; 

b) wykonanie zdjęć inspirowanych s

artystyczny; 

c) rozwijanie umiejętności prezentacji walorów

d) popularyzacja fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
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VI KONKURS FOTOGRAFICZNY 
ORGANIZOWANY W RAMACH WARSZAWSKIEJ AKADEMII TALENTÓW

 

„Iść ciągle iść w stronę Słońca…” - słoneczne inspiracje

 
 

 

 

REGULAMIN 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana 

w Warszawie. 

Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów gimnazjalnych szkół 

Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

ozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji 

wykonanie zdjęć inspirowanych słońcem, przedstawienie słońca w sposób 

umiejętności prezentacji walorów przyrodniczych i krajobrazowych

popularyzacja fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

  

W WARSZAWIE 
mail: kobialka49@vp.pl 

ORGANIZOWANY W RAMACH WARSZAWSKIEJ AKADEMII TALENTÓW 

słoneczne inspiracje 

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana 

z dniem rozpoczęcia 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów gimnazjalnych szkół 

Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

ozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji 

przedstawienie słońca w sposób 

przyrodniczych i krajobrazowych; 

popularyzacja fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu. 



§2. ZDJĘCIA 

 

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie. 

2. Zdjęcia mogą byćwykadrowanezarówno w poziomie, jak i w pionie. 

3. Nadsyłane zdjęcia nie mogą być fotomontażem. 

4. Zezwala się, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu 

korekty, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast) oraz na kadrowanie zdjęć.  

5. Najważniejsze kryteria oceny zdjęć: 

a) zgodność z tematem przewodnim konkursu;  

b) jakość wykonania; 

c) pomysłowość; 

d) oryginalność. 

6. Wraz ze zdjęciami uczestnik zobowiązany jest dostarczyć szkolnemu koordynatorowi 

wypełnioną Kartę Zgłoszenia (załącznik 1). 

7. Wypełnione Karty Zgłoszenia szkolny koordynator dostarcza do siedziby organizatora 

wraz ze zdjęciami. 

8. Zdjęcia należy przesłać w formie: 

1. wydrukowanej na papierze fotograficznym w formacie15/21 cm; 

2. cyfrowej zapisanej na płycie CD/DVD. 

9. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału 

w konkursie. 

10. Termin zgłaszania zdjęć upływa 27 kwietnia 2018r. Za datę zgłoszenia uważa się datę 

wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora. 

11. Zdjęcia należy czytelnie opisaćz tyłu. Opis musi zawierać: 

a) imię i nazwisko autora; 

b) numer szkoły; 

c) tytuł zdjęcia. 

12. Każda szkoła proszona jest o dostarczenie maksymalnie 10 najlepszych prac. 

13. Każda szkoła biorąca udział w konkursie dostarcza tylkojedną płytę CD/DVD z pracami 

wszystkich uczestników konkursu. Zdjęcia poszczególnych uczniów powinny znajdować 

się w odrębnych folderach nazwanych imieniem i nazwiskiem autora. 

14. Płyta ze zdjęciami powinna być czytelnie podpisana. Opis musi zawierać: 

a) tytuł konkursu; 

b) imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu 

c) numerszkoły. 

  

§3. HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Do dnia  1 grudnia 2017 r.do Organizatora – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 

adres kobialka49@vp.pl – zgłaszają się szkolni koordynatorzy odpowiedzialni  

za przeprowadzenie konkursu w danej szkole podstawowej. Nawiązanie współpracy jest 



niezbędne dla dobrej komunikacji między Organizatorem a Szkołami w celu ustalenia 

szczegółów organizacyjnych. 

2. Uczniowie składają prace u koordynatorów konkursu w swojej szkole. 

3. Szkolni koordynatorzy konkursu przekazują prace Organizatorowi do dnia 27 kwietnia 

2018 r. 

4. W skład Komisji Konkursowej oceniającej prace uczniów wchodzą szkolni koordynatorzy 

konkursu. 

5. W ustalonym ze szkolnymi koordynatorami terminie, jednak nie później niż do 11 maja 

2018 r., odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym prace konkursowe 

będą oceniane i zostanie ustalony werdykt.  

6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony pisemny protokół. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11maja 2018 r. na stronie internetowej 

organizatora, informacja zostanie również przesłana do szkół poczta elektroniczną. 

 

§4. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 

 

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne 

wykorzystywanie do promocjiSzkoły Podstawowej nr 31 w Warszawie. Organizator 

zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, 

umieszczania ich na stronach internetowych,w mediach i wykorzystania ich w innej 

formie,  

wraz z podaniem danych autora (imię i nazwisko). 

2. Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną po 

zakończeniu konkursu opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Także i w 

tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami autorów. 

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały 

wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku osób portretowanych. 

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach 

Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

7. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu udziela: 



Magdalena Topolska 

Szkoła Podstawowa nr 31 w Warszawie 

e. mail – m.topolska@wp.pl 

tel. 22 741 70 48 - szkoła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

do VI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Iść ciągle iść w stronę Słońca…” - słoneczne inspiracje 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 31 w Warszawie 

 

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

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

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

Imię i nazwisko telefon adres e-mail 

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

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

adres zamieszkania data urodzenia 

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

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

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

miejsce wykonania zdjęcia nr 1 tytuł data wykonania 

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

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

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

miejsce wykonania zdjęcia nr 2 tytuł data wykonania 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem dostarczonych zdjęć.  
Szkole Podstawowej nr 31 w Warszawie przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich publikacji  
lub innego rozpowszechniania, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych  
i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką drukarską  
i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach 
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu  
oraz oświadczam, że zdjęcia te nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  
i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – ustawa o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 
 

.................................................... 
 czytelny podpis 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ (rodzic, opiekun prawny) 
 
Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) ...................................................., którego jestem prawnym 
opiekunem, na udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 31 w Warszawie. 
Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu fotograficznego. 
 

..................................................... 
 czytelny podpis 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W V KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  

„Iść ciągle iść w stronę Słońca…” - słoneczne inspiracje 
(wypełnić jeżeli zdjęcia przedstawiają rozpoznawalny wizerunek osoby) 

 
Udzielam autorowi zdjęcia/zdjęć*: ……………………………………………………………………………………………….…………………………… 
oraz Organizatorowi konkursu fotograficznego - Szkole Podstawowej nr 31 w Warszawie nieodwołalnego  
i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim/mojego dziecka* wizerunkiem, bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za 
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie zgodnie z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu 
fotograficznego. Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych oraz że 
zapoznałem się  
z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 
*niepotrzebne skreślić 

 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Podpis……………………………………………… Miejscowość i data ……………………………………………………………… 


