
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO „ODKRYWAM GDYNIĘ”- II EDYCJA

ORGANIZATOR KONKURSU

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni.

CEL KONKURSU

 Celem  konkursu  jest  wzbudzenie  zainteresowania  historią  i  kulturą  Gdyni,
promowanie  naszego  miasta,  zachęcanie  uczestników  konkursu  do  zwiedzania
naszego  miasta,  spacerów,  poszukiwania  ciekawych  miejsc  oraz  popularyzacja
fotografii.

TEMATYKA KONKURSU
 Tematem konkursu są fotografie najpiękniejszych miejsc naszego miasta.

UCZESTNICY KONKURSU
 Konkurs fotograficzny „Odkrywam Gdynię” skierowany jest do uczniów klas I –III
szkół  podstawowych,  którzy  pod  kierunkiem  wychowawców  lub  rodziców  będą
uwieczniali na fotografiach najpiękniejsze miejsca naszego miasta.

ZGŁASZANIE PRAC
1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie maksymalnie 3 fotografii
z jednej szkoły w formacie 20x30 cm na adres: Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni,
ul. Chabrowa 43, 81 – 079 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Konkurs fotograficzny”.
Do fotografii należy również dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.
2.  Organizator  zostawia  nauczycielom  danej  szkoły  pełną  swobodę  wyboru
konkursowych prac uczestników.
3. Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w podpisanej kopercie
można  również  złożyć  bezpośrednio  w  sekretariacie  Szkoły  Podstawowej  nr  16
w Gdyni.
4.  Każda  z  nadesłanych  fotografii  powinna  zawierać  na  odwrocie  następujące
informacje:  tytuł  zdjęcia,  imię  i  nazwisko autora,  imię i  nazwisko opiekuna oraz
nazwę, adres i nr telefonu placówki.
5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia,
że  zgłoszone  prace  zostały  wykonane  osobiście  przez  uczestnika  i  nie  kopiują
fotografii wykonanych przez inne osoby.
6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi
zgody  na  umieszczenie  zdjęć  wykonanych  przez  uczestnika  konkursu  na  stronie
internetowej, w publikacjach i wystawach organizowanych przez organizatora.
7. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 2 marca 2018 r.



OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs podlegają ocenie Komisji Konkursowej
powołanej przez Organizatora.
2.  Komisja  Konkursowa  dokonuje  oceny  biorąc  pod  uwagę  wartość  artystyczną,
jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3.  Spośród  nadesłanych  prac  komisja  Konkursowa  wybierze  trzy,  które  zajmą
pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.
4.  Komisja  Konkursowa wybierze  również  prace  wyróżnione.  O ilości  tych  prac
Komisja Konkursowa zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników
konkursu.
6.  Decyzje  Komisji  Konkursowej  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej
organizatora.
7. Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród odbędzie się 15 marca 2018 r.
podczas otwarcia wystawy prac konkursowych. O dokładnej godzinie uroczystości
Organizatorzy  poinformują  zwycięzców  i  osoby  wyróżnione  drogą  elektroniczną
bądź telefoniczną.

PRZEWIDYWANE NAGRODY
1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu oraz osób
wyróżnionych.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Zgłoszenie  fotografii  do  konkursu  i  wysłanie  formularza  zgłoszeniowego  jest
jednoznaczne  z  przyjęciem  przez  uczestnika  konkursu  warunków  niniejszego
regulaminu.
2.  Przesłanie  zgłoszenia  na  konkurs  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody
na  przetwarzanie  przez  Organizatora  danych  osobowych  na  potrzeby  konkursu
(Ustawa  o  ochronie  danych  osobowych  z  dn.  29.08.1997  r.  (tj.  Dz.  U.  Nr  101
z 2002 r., poz.926 z późn. zm.).
3. Od postanowień Komisji Konkursowej nie ma odwołania.
4. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.
5. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni
w dniu uroczystego wręczenia nagród.
6.  Nagrody  nieodebrane  w  dniu  rozstrzygnięcia  konkursu  będą  oczekiwały
na laureatów sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni.
7. Organizatorzy nie wysyłają przyznanych nagród rzeczowych.

ORGANIZATORZY:
Lucyna Witt-Dzięcielska
Małgorzata Gałaj
Violetta Śrama



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„ODKRYWAM GDYNIĘ”
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

…………………………………………………………………………………………
……………...
 Imię i nazwisko uczestnika, klasa

…………………………………………………………………………………………
………………
 Imię i nazwisko opiekuna

…………………………………………………………………………………………
………………
 Nazwa szkoły

…………………………………………………………………………………………
………………
 Adres szkoły

…………………………………………………………………………………………
………………
Telefon szkoły/ fax/ e-mail

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
Uczestnik konkursu, opiekun merytoryczny, wyrażają zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (Ustawa o
ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 101 z 2002 r.,
poz.926 z późn. zm.).

…………………………………………………………………………
(podpis uczestnika)

………………………………………………………………………
(podpis opiekuna)


