
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Wakacyjna fota” 

  

  

                                 § 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 otaczającego świata, zwrócenie uwagi 

na rzeczy ciekawe i pobudzające wyobraźnię. 

2. Ponadto celem konkursu jest:  

 zachęcanie do czynnego wypoczynku wakacyjnego,   

 ukazanie piękna i bogactwa naturalnego,   

 odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych i ciekawych, 

 ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc,  

 zachęcanie do eksplorowania natury o różnych porach dnia i nocy,  

 wyłonienie zdjęć najlepiej wpasowujących się w kategorie zdjęć konkursowych. 

  

       § 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 określonych niniejszym 

regulaminem a dotyczących tematów z okresu wakacji. 

4. Prace zgłoszone do konkursu muszą mieścić się w tematyce następujących kategorii: atrakcja 

wakacji, wakacyjne zdjęcie z humorem, wakacyjna wpadka fotograficzna, wschody i zachody 

słońca, zdjęcia nocne, inne 



5. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej na adres: 

fotografia.ksp@interia.pl   w temacie e-maila „ WAKACYJNA FOTA” 

Fotografie w e-mailu należy opisać według szablonu: tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano 

fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).  

Fotografie konkursowe można również przynieść na nośniku zewnętrznym (pendrive, płyta cd) 

do p. Teresa Kloc w Sali 306. 

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  

e-mailem (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 wykonanie 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 portalu społecznościowym Facebook oraz 

na stronie internetowej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.  

  

  

  

                                    § 6 Termin i miejsce składania prac  

  

1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 10.10.2022 r. do godz.15:00.  

2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: 

fotografia.ksp@interia.pl w tytule „ WAKACYJNA FOTA” lub dostarczyć na nośniku plików 

– szczegóły w § 4 p. 5 niniejszego regulaminu. 

3. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.  

  



§ 7 Ocena i rozstrzygnięcie konkursu  

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.  

2. Decyzje jury są ostateczne.  

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20.10.2022r.   

4. W dniu wręczenia nagród zostaną zaprezentowane wszystkie prace biorące udział w konkursie.   

  

                                     § 8  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:  

fotografia.ksp@interia.pl   

  

  



 

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  

  


