Konkurs fotograficzny Fundacji Orszak Trzech Króli
Zapraszamy udziału w konkursie fotograficznym Fundacji Orszak Trzech Króli. Konkurs
adresowany jest do uczniów klas 6-7 naszej Szkoły.
Tematem przewodnim konkursu jest Święta Rodzina.
Etap szkolny konkursu: 6.-01.-9.01.2018
Zadaniem jest wykonanie 2 zdjęć zgodnych z tematem przewodnim oraz dostarczenie ich do
organizatora etapu szkolnego na nośniku elektronicznym. Nośnik prosimy podpisać imieniem i
nazwiskiem oraz klasą ucznia
Zdjęcia należy przesłać do 9.01.2018 na adres szkolny spmak@o2.pl
Rozstrzygnięcie etapu szkolnego Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 11.01.2018r.
Regulamin konkursu
 Aby zdjęcie mogło brać udział w konkursie w mailu należy podać dane:
a) tytuł,
b) imię i nazwisko,
c) telefon kontaktowy lub adres e-mail,
d) deklaracja udziału w kategorii wiekowej,
e) nazwę miasta, w którym zostało wykonane zdjęcie.
W przypadku braku powyższych danych zdjęcie będzie zdyskwalifikowane.
 Zdjęcie nie może być kolażem lub żadną inną formą kompozycji kilku zdjęć.
 Na zdjęciu prosimy nie umieszczać żadnych napisów ani daty wykonanych zdjęć.
 Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do konkursu muszą być
przesłane w formie plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi (minimalne
wymiary obrazu w pikselach powinny wynosić 1500 x 1000,wielkość pliku nie może
przekroczyć 2 MB), umożliwiające powielanie nadesłanych prac.
 Uczestnik zobowiązuje się do przesłania fotografii w najwyższej posiadanej jakości w
wypadku zajęcia nagradzanego miejsca.
 Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej fotografii oraz opublikowanie
jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych
związanych z konkursem.
 Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne
zgłoszonej fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko
Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich:
a) wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika
wyłącznie na potrzeby Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Koordynator szkolny: Maria Lipiec, Ewa Szulim
Maria Lipiec i ewa Szulim

