POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A
tel./fax: 32 72 93 242, www.podn.pl
e-mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl

Regulamin
konkursu fotograficznego „Chodź z nami! – moja ścieżka do szkoły”

1. Organizatorem Konkursu jest

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Wodzisławiu Śląskim oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim.
2.

Konkurs

jest

adresowany

do

uczniów

szkół

ponadpodstawowych

Powiatu

Wodzisławskiego zwanych dalej Uczestnikami. Mogą to być zarówno profesjonaliści
zajmujący się fotografią artystyczną i reportażową, jak i osoby fotografujące amatorsko.
3. Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować do konsultanta Anny
Wilkowskiej pod nr tel. 327293242.

4.Cele Konkursu :
4.1. Wyłonienie laureatów – uczniów, którzy wykonają najciekawsze zdjęcie.
4.2. Rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród młodzieży.
4.3. Popularyzowanie twórczości artystycznej i ekspresji przeżyć.
4.4. Zainspirowanie uczniów do przedstawienia miejsc obserwowanych na co dzień.
4.5. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół ponadpodstawowych
powiatu wodzisławskiego.
4.6. Popularyzacja idei zrównoważonego transportu.

5. Praca konkursowa
5.1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. należy ją zapisać w formacie png, jpg lub innym programie graficznym,
b. rozdzielczość i orientacja – dowolna,
c. zdjęcie może być kolorowe, czarno – białe lub inne, jednak nie może być edytowane
i poprawiane w specjalistycznym programie do obróbki zdjęć,
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez autora.
5.2. Najciekawsze zdjęcia zaprezentowane będą na stronie internetowej Powiatu
Wodzisławskiego, PODN, jak również na stronach internetowych szkół.
6. Warunki udziału w Konkursie :
6.1. Każdy z Uczestników może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
6.2. Prace konkursowe wraz z metryczką oraz niezbędnymi oświadczeniami (załączniki)
należy przesłać na Dysk Google pod adresem:
https://drive.google.com/drive/folders/1qNwv8tNbNgKl8pAYo6MSGgDFTmoNo9f?
usp=sharing do 16.09.2019r. do godz. 15.00. Plik z pracą konkursową należy nazwać zgodnie
ze wzorem: nazwisko_szkoła.
6.3.

Wyniki

konkursu

zostaną

ogłoszone

na

stronie

internetowej

PODN:

www.podnwodzislaw.pl.
7. Komisja Konkursowa , kryteria oceny i nagroda
7.1. Organizator powołuje Komisję konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac.
7.2. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych i wyłania spośród
wszystkich uczestników Konkursu 3 laureatów.
7.3. Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a. zgodność z tematem Konkursu,
b. kreatywność, atrakcyjność ujęć,
c. wrażliwość ujęcia, ukryta refleksja, przekaz.
7.4. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

7.5. Udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach,
wystawach, itp.
7.6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 września 2019 r.
7.7. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody zostaną
wręczone laureatom podczas Pikniku Edukacyjnego w dniu 20 września 2019 r. O miejscu
i terminie uczestnicy zostaną poinformowani w stosownym czasie.
Postanowienia końcowe:
8.1.Uczestnik

Konkursu, poprzez udział

w nim, wyraża

zgodę

na nieodpłatne

wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw
osobistych na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych
sytuacjach wynikających z postanowień statutowych PODN (zał. 2).
8.2. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest PODN
w Wodzisławiu Śląskim , Os.1 Maja 16 A.
8.3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie akceptację niniejszego
regulaminu.
8.4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

ZAŁĄCZNIK 1

KARTA UCZESTNIKA

1

Nazwisko ucznia

2

Imię ucznia

3

Klasa

4

5

Pełna nazwa szkoły

Adres szkoły

6

Gmina

7

Nr tel. szkoły

8

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego ucznia do
konkursu

9

Nr tel. nauczyciela

data i podpis i pieczątka dyrektora szkoły

……………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK 2

Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ……………………………………………………
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim
zostały zebrane.

Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ……………………………………………………….

Klauzula informacyjna
Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ……………………………………………………….

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ……………………………………………………….

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów, na potrzeby
konkursu.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych
i informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub
naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ……………………………………………………….

