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Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

„Ciemna strona uzależnienia” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

             Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości”, 

działające przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku - Kamiennej. 

               Zadanie współfinansowane jest przez Powiat Skarżyski w ramach Otwartego 

Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2020 roku z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia. 

Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich szkół na terenie powiatu skarżyskiego. 

 

§ 2 CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest: 

 propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia będącego alternatywą dla tematu 

przewodniego, czyli życia w uzależnieniu, 

 rozwijanie i promowanie uzdolnień uczniów, 

 motywowanie uczniów do rozwijania pasji. 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I HARMONOGRAM 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły z powiatu skarżyskiego. 

2. Konkursu trwa od 19 października do 10 listopada 2020 roku i polega na wykonaniu 

fotografii dotyczącej tematyki Konkursu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie i wysłanie pocztą  

lub dostarczenie osobiście do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku 

-Kamiennej ul. 1 Maja 82 pracy, o której mowa w § 4 oraz załączników  

do Regulaminu. 

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

5. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 10 listopada 2020 roku.  

6. Prace konkursowe można zgłaszać indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły 

właściwej dla Uczestnika Konkursu. 

7. Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową. Prace powinny być wykonane 

samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora. 
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8. Ogłoszenie wyników i wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi 16 listopada 2020 

roku. 

 

§ 4 ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy przygotowują i dostarczają fotografie zgodne  

z jego tematyką. Przygotowane i przesłane przez Uczestników prace będą oceniane 

według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, przez Komisję 

Konkursową, która wyłoni trzech laureatów Konkursu. Będą to Uczestnicy, którzy 

otrzymają najwyższą liczbę punktów za prace. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga 

Organizator. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową. Wyniki zostaną ogłoszone 

również na stronie internetowej (www.slowacki.info.pl), Facebooku I Liceum 

Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej oraz w mediach. 

 

§ 5 PRACA KONKURSOWA 

 

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria ogólne: 

1. Temat pracy konkursowej – „Ciemna strona uzależnienia”; prace mogą przedstawiać 

artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu. 

2. Każdy uczestnik może dostarczyć do 3 zdjęć pojedynczych lub zestaw zdjęć (kolaż) 

składający się maksymalnie z 3 ujęć. 

3. Rozmiar – minimalny format przekazanych prac 20cm x 30cm. 

4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora. 

5. Udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach, 

wystawach, itp. 

6. Prace należy podpisać na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz podać 

nazwę szkoły Uczestnika Konkursu. 

7. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 

osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować 

zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania  

i kultury osobistej. 

8. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez 

Organizatora Konkursu w jego działalności informacyjno - edukacyjnej. 

9. Nadsyłając pracę na Konkurs, autor pracy lub opiekun prawny autora pracy  

(w przypadku niepełnoletnich autorów prac) zgadza się na jej późniejsze 

upowszechnienie w całości lub w części, w tym na zamieszczenie przez Organizatora 

imienia i nazwiska autora pracy.  

10. Każda praca konkursowa powinna posiadać metryczkę, której wzór stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
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§ 6 KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Komisja Konkursowa składa się z pięciu członków. W jej skład wchodzą: 

 Anna Wójcik – Przedstawiciel Stowarzyszenia, nauczyciel matematyki i doradca 

metodyczny ŚCDN w Kielcach, 

 Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, 

 Małgorzata Przygodzka – nauczyciel biologii, 

 Karolina Franczyk – nauczyciel chemii, 

 Marek Kania – nauczyciel języka angielskiego, fotograf amator. 

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prac 

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich, przyznając punkty według ustalonych 

kryteriów. 

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz 

harmonogram posiedzenia Komisji. 

5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej 

dokumentacji. 

6. Decyzja Komisji dotycząca wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

§ 7 OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę: 

 zgodność pracy z tematyką konkursu (0 – 5 punktów),  

 oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu (0 – 5 punktów), 

 sposób ujęcia tematu (0 – 5 punktów), 

 walory artystyczne (0 – 5 punktów). 

Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie 

Komisji. 

 

§ 8 NAGRODY W KONKURSIE 

 

1. Nagrody otrzymają laureaci Konkursu, którzy zakwalifikują się do niego oraz spełnią 

wymagane kryteria. 

2. W Konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów oraz 

dyplomy dla wszystkich uczestników. 

3. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. 

4. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo 

do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie 

wymagania określone w niniejszym Regulaminie. 
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5. Prace zaprezentowane będą  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego 

w Skarżysku - Kamiennej przy ulicy 1 Maja 82 oraz w Centrum Rozwoju Edukacji  

w Skarżysku -Kamiennej. 

§ 9 DANE OSOBOWE 

 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych 

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)   

o ochronie danych osobowych, 

b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym 

m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, 

nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której 

uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje 

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.  

§ 10 OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 

  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany 

wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie 

internetowej Organizatora. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki; 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 

Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych; 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

METRYCZKA 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:…………………………………………….................. 

2. KLASA:…………………………………………………………………........................ 

3. NAZWA SZKOŁY:…………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………................................... 

……………………………………………………………………................................... 

……………………………………………………………………................................... 

4. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO: .................................................................................................................. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

NAZWA SZKOŁY: 

……………………………………………………………………….………………………. 

ADRES SZKOŁY: 

………………………………………………………………………..………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO: 

………………………………………………………………………..…………………………. 

 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH 

NA ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako przedstawiciel 

ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, 

będącego autorem pracy konkursowej, zgłoszonego przez ucznia/szkołę: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….................................... 

klasa: …………, do konkursu „Ciemna strona uzależnienia”, organizowanego przez 

Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości”, dla uczniów szkół z powiatu skarżyskiego 

(zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych 

mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 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), 

  wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu, w 

publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach 
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 ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w 

innych formach utrwaleń. 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w 

Regulaminie Konkursu. 

............………………………….. 

Data i podpis (autor/opiekun prawny autora) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


