REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZIMOWY ŚWIAT PRZEZ OBIEKTYW”

§1
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest nieformalna grupa młodzieży „Obiektywni” przy Kłodzkiej Szkole
Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko
§2
Cele konkursu
1. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody powiatu kłodzkiego najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody a także motywu zabytków i
krajobrazu, przedstawione w otoczeniu przyrody, powstałe w sposób naturalny.
2. Ponadto celem konkursu jest:


zachęcanie do poznawania przyrody



ukazanie piękna i bogactwa naturalnego



odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych



propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży



propagowanie aktywnych form wypoczynku



ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc



wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący

walory przyrodnicze
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do amatorów.
2. Uczestnikami konkursu są wyłącznie uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

§4
Zasady ogólne konkursu
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących powiat kłodzki
i jego przyrodę oraz krajobraz w zimowej szacie.
4. Prace zgłoszone do konkursu muszą przedstawiać piękno przyrody i krajobrazu powiatu
kłodzkiego w zimowej szacie - najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali
przyrody, które powstały w sposób naturalny.
5. Uczestnik konkursu może przesłać także fotografie w formie elektronicznej na adres:
konkurs.ksp@interia.pl
Fotografie w e-mailu należy opisać według szablonu: tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano
fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
6. Fotografie powinny być wysokiej rozdzielczości.
7. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie jedną fotografię.
8. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika niepełnoletniego zgadzają się na piśmie lub emailowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zwycięskich
prac na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
§5
Zasady szczegółowe konkursu
1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
2. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
3. Na fotografii konkursowej nie może znajdować się wizerunek osoby
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
6. Autor fotografii wyraża zgodę na publikację na stronie „Obiektywni” na portalu Facebook,
stronie KSP na portalu Facebook oraz na stronie internetowej Kłodzkiej Szkoły
Przedsiębiorczości.

§6

Zasady dotyczące prac:
1, Każdy uczestnik może nadesłać 1 fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac
fotograficznych wykonanych metodą cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy
czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
2, Dopuszcza się:
 konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie
kolorowych filtrów itp.;
 korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
rozjaśnienie);
3. Nie będą akceptowane prace:
 z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku
obróbki graficznej;
 powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
4. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym
przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień
w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika
powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące
natychmiastowym wykluczeniem z udziału w konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie
odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje
jej wykorzystania przez Organizatora w ramach konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
 Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych
jak również z niego wyłączonych.
 Praca konkursowa powinna posiadać wymiary minimum: 1500x1200 pikseli,
rozdzielczość 300 dpi
 Ocenie podlega: kreatywność, kompozycja oraz odniesienie do tematu pracy w danej
kategorii.

§7
Termin i miejsce składania prac
1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 10.01.2022r. do godz.15:00.
2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy:
konkurs.ksp@interia.pl w tytule „ ZIMOWY ŚWIAT PRZEZ OBIEKTYW”.
3. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.
4. W treści e-maila należy skopiować klauzulę, która znajduje się poniżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym oraz w celach wynikających z regulaminu
tego Konkursu. Wyrażam zgodę na publikację informacji o autorze
pracy na stronach Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Poprzez
wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora
wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr
80, poz. 904 z późn. zmianami).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu
i akceptuję jego warunki.

§8
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.01.2022 r. w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.
4. O wynikach uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez wiadomość prywatną wysłaną na
adresy e-mail, z którym nadesłano pracę konkursową.
5. W dniu wręczenia nagród zostaną zaprezentowane wszystkie prace biorące udział

w

konkursie na stronie „Obiektywni” i na stronie KSP na portalu Facebook oraz na stronie
internetowej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

§9
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej,
podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez
Organizatorów z nadesłanych zdjęć.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy:
konkurs.ksp@interia.pl
7. Prawa autorskie:
 Uczestnik wysyłając pracę konkursową oświadcza, że jest właścicielem praw
autorskich dotyczących przesłanej fotografii.
 Prawa autorskie zostają przeniesione na Organizatora konkursu z chwilą
zakwalifikowania pracy na konkurs (uczestnik otrzyma od Organizatora
potwierdzenie otrzymania pracy e-mailem).

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie
Niniejszym oświadczam, że


zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje
wszystkie jego warunki;



moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;



nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;



wyrażam

zgodę

na

przetworzenie

danych

osobowych

mojej

córki/syna……………………………………………………………..

na

potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).

…………………….
Miejscowość, data

………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

