
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Fotografia miesiąca 2018/2019 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana 

Szczepanika w Tarnowie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSOiT. 

3. Tematyka konkursu: comiesięczny temat ogłaszany na stronie szkoły 

www.zso.tarnow.pl w terminie od października 2018 do kwietnia 2019 roku. 

4. Uczestnicy konkursu dokonają własnej interpretacji przedstawianych tematów. 

5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio 

zgłoszone do innego konkursu. 

6. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie w danym miesiącu.  

7. Zdjęcia należy wykonać w technice cyfrowej na papierze w formacie minimum A4, (300 

dpi). Do zdjęć należy dołączyć ich wersję elektroniczną w formacie plików JPEG 

i rozdzielczości min. 3000x2000 pikseli, 300 dpi. 

8. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie 

wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.  

Dopuszcza się:  

 konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych 

filtrów itp.;  

 korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, 

rozjaśnienie);  

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). 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii 

o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, prac wulgarnych oraz 

naruszających niniejszy regulamin. 

10. Prace nadesłane na konkurs nie zostają zwrócone autorom. 

11. Prace należy składać od 05 do 10 dnia następnego miesiąca lub w ustalonym terminie 

opublikowanym na głównej stronie www.zso.tarnow.pl, 

a) zdjęcia w formacie A4 – (wersja papierowa) sekretariat szkoły., 

b) zdjęcia w wersji elektronicznej wysyłamy anonimowo z adresu  

zsoit.wysylka@op.pl (hasło do logowania na poczta.onet.pl dostępne jest u Pana 

A. Dzierwy lub Pana P. Gąsiorka) w temacie maila proszę podać 

 „tytuł tematu w danym miesiącu” i wysłać anonimowo plik na adres 

zsoit.konkurs@gmail.com 

12. Prace będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową, 

która uwzględniać będzie kryteria merytoryczne, wartość artystyczną, jakość techniczną 

oraz poziom estetyczny prac. 

13. Prace będą oceniane w systemie punktowym od 1 do 8 pkt. 

14. Wyniki konkursu z poszczególnych miesięcy ogłaszane będą do 15 dnia następnego 

miesiąca. 

15. Dla laureata pierwszego miejsca w danym miesiącu roku szkolnego przewidziane jest 

wyróżnienie: maksymalna ocena cząstkowa z przedmiotu fotograficznego (dotyczy 

profili fotograficznych i organizacji reklamy lub 30 pkt. z zachowania dla uczniów spoza 

wymienionych profili).  
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16. Po podliczeniu wszystkich punktów z całego czasu trwania konkursu, dla laureata 

pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca przewidziany jest dyplom oraz atrakcyjna 

nagroda rzeczowa wręczana na gali zakończenia roku szkolnego. 

17. Uczestnik konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, 

które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. 

18. Uczestnik zrzeka się   

19. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres: zsoit.konkurs@gmail.com 

20. Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

zgodną z klauzulą w pkt.21. oraz z akceptacją regulaminu konkursu. 

21. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu Fotograficznego – „Fotografia Miesiąca 2018/2019” w celach wynikających 

z regulaminu tego Konkursu. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) 

// art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych- RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 9, 33-100 

Tarnów reprezentowany przez mgr Magdalenę Siedlik - Dyrektora Szkoły. 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia 

wewnątrzszkolnego konkursu fotograficznego „Fotografia miesiąca” na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO. 

3) Dane osobowe nie zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres przebiegu konkursu 

i publikacji wyników. 

5) Obowiązuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednoczesna odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

  Ponadto 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).  
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