REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ALE JAJO! PSTRYK!”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1.
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Ale jajo! Pstryk!”, zwanego dalej „Konkursem”,
jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy, ulica Szkolna 1, zwana dalej
„Organizatorem”.
1.2.
Kontakt z Organizatorami w sprawie konkursu może odbywać się drogą mailową na adres:
slawekzielonka@gmail.com. W temacie wiadomości należy wpisać: „Konkurs „Ale jajo! Pstryk!” lub
telefonicznie w sekretariacie Szkoły pod numerem 77 463 68 94. Osobą odpowiedzialną ze strony
Organizatora jest Pan Sławomir Zielonka.
1.3.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 6 marca 2018 roku (włącznie).

1.4.
Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 13 marca 2018 roku w czasie dorocznego Konkursu Kroszonkarskiego „Ale Jajo!”. O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie przed dniem 13 marca.
1.5.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.3

2. TEMATYKA KONKURSU. KATEGORIE KONKURSOWE
2.1. Tematyka prac zgłoszonych na konkurs powinna być związana z jajkiem.
2.2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:
Kategoria I: szkoły podstawowe
Kategoria II: gimnazja
Kategoria III: szkoły ponad gimnazjalne
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo utworzenia innych kategorii wiekowych w uzasadnionych
przypadkach.
3. UCZESTNICY
3.1.
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca uczniem szkoły podstawowej,
gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności
prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (nieletni) mogą wziąć
udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Osoby, które
zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
3.2.
Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem
zdjęć. Za profesjonalistę uważa się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o

dzieło lub inną, której przedmiotem jest wykonywanie fotografii, w szczególności fotografii reporterskich, w tym osobę prowadzącą własną działalność.
3.3.
Zgoda przedstawiciela ustawowego, o której mowa w pkt. 3.1., w przypadku uczestników
posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC
4.1.
Wydrukowane (wywołane) prace konkursowe (na papierze fotograficznym) i płytę CD zawierającą elektroniczną wersję prac oraz własnoręcznie wypełnioną i podpisaną przez uczestnika Kartą
Zgłoszeniową (Załącznik nr 2 do Regulaminu) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy, 47-126 Kielcza, ulica Szkolna 1,
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Ale jajo! Pstryk!”.
4.2.

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 06 marca 2018 roku (włącznie).

4.3.
Dopuszczone do konkursu zostaną wyłącznie zdjęcia nieuszkodzone, wydrukowane na papierze fotograficznym o wymiarach minimum 15 cm na 21 cm (w razie większej liczby przesyłanych zdjęć
należy rozdzielić je białym papierem).
4.4.
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Możliwe jest przesyłanie w jednej kopercie zdjęć Uczestników z jednej szkoły.
4.5.
Każde z przesłanych zdjęć powinno być na odwrocie podpisane tytułem oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika, podaniem kategorii wiekowej (patrz punkt 2.2). Warunkiem dopuszczenia
Uczestnika do Konkursu jest dostarczenie Organizatorom wydrukowanej, własnoręcznie wypełnionej
i podpisanej przez Uczestnika Karty Zgłoszeniowej (Załącznik nr 2).
4.6.
Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. Dopuszczalna
jest poprawa nasycenia kolorów, kontrastu i ostrości zdjęcia w dowolnym programie graficznym.
4.7.
Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie były dotąd publikowane, nagradzane, a w czasie trwania Konkursu nie biorą udziału w innym konkursie.
4.8.
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to
treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione
prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
4.9.
Warunkiem dopuszczenia zdjęcia do Konkursu jest dostarczenie Organizatorowi pracy w wersji elektronicznej (nagranej na płytę CD), w formacie TIFF lub JPEG w jak największej rozdzielczości
(może być oryginalna „z aparatu”).
4.10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie zgłoszeniowej Uczestnika, uniemożliwiające odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

4.11. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
A. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że
wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
B. Udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatora i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci
komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, publikację fotografii w prasie, a także na przekazanie nadesłanych zdjęć Jury w celu ich oceny.
C. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie
jego imienia, nazwiska i wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na
utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i
wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw.
D. Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym
i/lub prawnym oświadczeń o których mowa w pkt. 4.8 lub 4.11 zobowiązuje się do uregulowania
wszystkich związanych z tym faktem zobowiązań. W przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń o których mowa w pkt. 4.8 lub 4.11 Uczestnik ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
5. OCENA ZDJĘĆ
5.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
5.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę w szczególności jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
5.3. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora. Wiadomość zostanie
podana w sekretariacie szkoły do której uczęszczają Uczestnicy.
5.4. Spośród nadesłanych zdjęć Jury może wyłonić:
a) 1 miejsce
b) 2 miejsce
c) 3 miejsce
w każdej kategorii wiekowych.
5.5. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych.

5.6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w
danej kategorii.
5.7. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. Pozostałe ustalenia.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Organizator może przerwać, odwołać lub przełożyć Konkurs bez podania przyczyn.
Prace nadesłanie nie podlegają zwrotowi.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
W sytuacjach nie objętych regulaminem wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga Organizator.

