REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Niezwykłe miejsca, niezwykłe krainy”
Konkurs organizowany jest w ramach XVII Pikniku Geograficznego w Tarnowie.

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

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.

3. Tematem konkursu są miejsca, regiony, krainy te bliższe lub dalsze nie całkiem oczywiste, w jakiś sposób
ciekawe lub intrygujące.

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego
konkursu.

5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.

6. Zdjęcia należy wykonywać w technice cyfrowej, kolorowej lub czarno-białej w formacie JPEG.

7. Zdjęcia należy opisać w nazwie pliku - (imię i nazwisko, szkoła, klasa, temat, tytuł).

8. 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 należy przesyłać do dnia 06.06.2017r. na adres e-mailowy:

fotopiknik.konkurs@gmail.com

Temat e-maila: Konkurs fotograficzny „Niezwykłe miejsca, niezwykłe krainy”

11. Prace będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową, która uwzględniać będzie kryteria
merytoryczne, wartość artystyczną, jakość techniczną oraz poziom estetyczny prac.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zso.tarnow.pl w dniu 07.06.2017 r.

13. Prace zostaną umieszczone na stronie: www.zso.tarnow.pl do 09.06.2017 r.

14. Laureaci otrzymują: miejsce I - dysk przenośny, książka; miejsce II - power bank, książka; miejsce III pendrive, książka; miejsca od IV do X książka. Wręczenie dyplomów oraz nagród rzeczowych odbędzie się podczas
uroczystego zakończenia XVII Pikniku Geograficznego w Auli PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8

15. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi konkursu licencji na bezterminową
prezentację fotografii na stronie internetowej szkoły (www.zso.tarnow.pl) stronie internetowej konkursu
www.zso.tarnow.pl

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że

jestem autorem zdjęcia dostarczonego na konkurs fotograficzny „Niezwykłe miejsca, niezwykłe krainy”
organizowanego w ramach XVII Pikniku Geograficznego w Tarnowie. Wyrażam zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanego zdjęcia/zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji
konkursu. Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na
przekazanie na rzecz ZSOiT, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej
fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z
ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej
liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci
komputera, publiczne odtwarzanie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
niniejszego konkursu. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr
133 poz. 883). Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu, który rozumiem i w
pełni akceptuję.”

18. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby
kierować przeciwko organizatorom konkursu.

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

