REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Przyłapani na czytaniu”
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu . Aby wziąć
udział w konkursie należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
zs1.edu.pl, zdjęcia zgłaszane na konkurs należy przesłać na adres organizatora (i.truty@zs1.edu.pl),
któremu należy również dostarczyć formularz zgłoszeniowy.
2. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1. Celem konkursu jest
pokazanie, jak i gdzie (w domu, w ogrodzie, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, itp.) czytamy.
3. Należy sfotografować osobę podczas czytania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wzięcie
udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich osobistych i
majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się
na fotografii. UWAGA: fotografie przesłane bez dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego
nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia związanego z tematem konkursu. Wszystkie
nadesłane i zaakceptowane przez organizatora zdjęcia będą prezentowane na stronie zs1.edu.pl
5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie w wersji elektronicznej (opisane imieniem i
nazwiskiem). Zdjęcia należy przesłać w formacie jpg.
6. Prace należy przesyłać do 10.10.2020 r. Decyduje data wpływu.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13.10.2020 r., a jego laureaci zostaną powiadomieni o wynikach
konkursu podczas spotkania w bibliotece na długiej przerwie.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody. Nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 1,
zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory
artystyczne. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, a zwycięzcy
otrzymają nagrody książkowe
9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13.10.2020 r. w bibliotece szkolnej. W przypadku
ewentualnych ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną nagrody zostaną wręczone w innym czasie.
10. Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkól nr 1, w związku z udziałem w Konkursie
fotograficznym „Przyłapani na czytaniu” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679z 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.

