
REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Zima w obiektywie” 

Kategorie: światło, ruch, czarno-białe 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „Zima w obiektywie”. (dalej “Konkurs”) 

oraz zasady jego przebiegu i rozstrzygnięcia. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 grudnia 2016 r., a kończy się dnia 28 lutego 2017 r. 

o godzinie 18:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu"). 

3. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Energetycznych 

w Krakowie. 

4. Koordynatorami Konkursu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - Agnieszka Smolarek-

Grzyb, Anna Wojciechowska oraz Agnieszka Słupska. 

5. Celem Konkursu jest: 

a. popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki wśród uczniów ; 

b. prezentacja prac uczestników konkursu; 

c. zachęcenie uczniów do twórczej pracy z aparatem fotograficznym. 

II. Zasady Konkursu 

1. W Konkursie udział mogą wziąć wyłącznie uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 

Energetycznych w Krakowie którzy w Czasie Trwania Konkursu spełnią Wymagania Zadania 

Konkursowego określone w punkcie IV Regulaminu. 

2. Jeden Uczestnik może zgłosić po jednym zdjęciu w każdej kategorii: ruch, światło, czarno-białe. 

(dalej „Zadania Konkursowe”) 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że 

a. posiada pełnię praw do zgłaszanego zdjęcia i nie występują na nim jakiekolwiek 

elementy do których prawa przysługują osobom trzecim; 

b. wyraża zgodę na nieodpłatną publikację Zadania Konkursowego przez Zespół Szkół 

Energetycznych w Krakowie oraz na eksponowanie Zadania Konkursowego na 

wystawie konkursowej w budynku Zespołu Szkół Energetycznych oraz na jego stronie 

internetowej i profilu Facebook; 

c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby 

realizacji Konkursu – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883); 

d. zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu, zrozumiał je oraz akceptuje je w 

całości 

  



III. Zasady rozstrzygania Konkursu 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na drodze niejawnego głosowania (każdy z uczniów 

i pracowników Zespołu Szkół Energetycznych może oddać 1 głos)  w dniach 1-12.03.2017r. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.03.2017 r. (dalej “Termin Ogłoszenia Wyników”). 

3. Nagrodą w konkursie dla ucznia jest dyplom  oraz nagroda rzeczowa lub bon o wartości od 30 

do 50 zł za pierwsze miejsce w każdej z kategorii: światło, ruch, czarno-białe, natomiast dla 

nauczyciela dyplom. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych Zadań Konkursowych. 

5. Wśród głosujących zostaną rozlosowane trzy słodkie upominki. 

IV. Wymagania Zadania Konkursowego 

1. Dostarczenie zdjęcia - Zadania Konkursowego w wersji elektronicznej (na adres email: 

zse.smolarek@gmail.com). Prace powinny być przygotowane do druku w formacie 

A5(15x21cm). 

2. Zadanie Konkursowe 

a. nie może zawierać treści niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, 

naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji 

lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub 

zwierząt; 

b. musi być całkowicie oryginalne do którego Uczestnik ma pełne prawa. 

c. nie może zawierać znaków wodnych, podpisów lub innych elementów pozwalających 

na ustalenie autora zdjęć. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie zse.krakow.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przedłużenia Czasu Trwania 

Konkursu lub przedłużeniu Terminu Ogłoszenia Wyników w każdym czasie, pod warunkiem, że 

nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu, przedłużeniu Czasu 

Trwania Konkursu lub przedłużeniu Terminu Ogłoszenia Wyników Organizator powiadomi na 

stronie internetowej zse.krakow.pl oraz profilu Facebook 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli Zadanie Konkursowe będzie 

sprzeczne z prawem lub będzie naruszać prawa osób trzecich. 


