Regulamin konkursu fotograficznego
„Nasza Mała Ojczyzna”

Organizator:
Elżbieta Warchał, Paweł Batycki

Uczestnicy:
uczniowie klas IV-VIII

Zasady konkursu

I. Cele konkursu
Zaprezentowanie na fotografiach piękna miejscowości, z których wywodzą się uczniowie
Szkoły Podstawowej w Brzostku.

II. Przedmiot konkursu
Wykonanie fotografii, która tematycznie musi być zgodna z celem konkursu, powinna
uchwycić piękno i atrakcyjność środowiska przyrodniczego okolicznych miejscowości.
III. Warunki uczestnictwa
1. Uczniowie wykonują fotografie krajobrazów Brzostku i najbliższych miejscowości.
2. Forma papierowa- na papierze fotograficznym o wymiarach formatu A4, plik –
w formacie JPEG zostaje przekazana organizatorom konkursu do 23 października
2019r.
3. Do fotografii powinny być załączone następujące dane: imię i nazwisko autora,
miejsce wykonania fotografii.
4. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik
konkursu:
- posiada pełnię praw autorskich do fotografii (nie są one obciążone roszczeniami osób
trzecich) i przenosi je na organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o

prawie autorskim lub prawach pokrewnych, fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw ani
dóbr osób trzecich,
- zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje wszystkie jego zapisy,
- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie i celu
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych.

IV. Kryteria oceny fotografii
1.Fotografia musi być wykonana samodzielnie, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Fotografia nie może być nagrodzona w żadnych innych konkursach fotograficznych.
3. Fotografia powinna być zgodna z celami i przedmiotem konkursu.

V. Ocena fotografii i nagrody
1.Fotografie będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem i celami konkursu,
pomysłowości, oryginalności, wartości artystycznej i estetycznej.
2.Komisja konkursowa z dokona wyboru najlepszych fotografii.
3.Nagrody zostaną przyznane finalistom I, II i III miejsca.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

