
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA NAJCIEKAWSZE SELFIE  
  

I. Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu.  

II. Cel i tematyka konkursu  

Celem konkursu jest promocja kierunków nauczania.  

 

III. Uczestnicy konkursu  

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu.  

2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie  lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.  

IV. Zasady uczestnictwa  

1. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko 1 zdjęcie.  

2. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.  

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz zdjęcia  

konkursowego w mediach internetowych oraz drukowanych.  

4. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.  

5. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym,  

telefonem komórkowym itp.  

6. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów  prawnych 

(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).  

  

V. Zgłoszenie do konkursu  

1. Zdjęcia (pliki JPEG) należy przesyłać na adres sekretariat@zsp1.tarnobrzeg.pl w terminie do 15 

lutego 2021r.  

  

2. Zgłaszając zdjęcie, należy podać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę autora zdjęcia .  

3. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i posiada 

autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej i przenosi je na Organizatora w zakresie 

niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania 

w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny. Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika  

konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  



4. Rodzic/opiekun prawny, składając podpis na Deklaracji (załącznik nr1), oświadcza, że Uczestnik jest  

autorem zgłoszonej pracy i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej i przenosi je  

na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz  

dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny. Autorskie prawa  

majątkowe zostają przez Uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez  

ograniczeń czasowych i terytorialnych.   

5. Rodzic/opiekun prawny, składając podpis na Deklaracji (załącznik nr1), wyraża zgodę na  

przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych Uczestnika.  

6. UWAGA: fotografie przesłane bez informacji wymienionych w punkcie 2. nie będą rozpatrywane  przez 

jury konkursu.  

VI. Zasady rozstrzygnięcia konkursu  

1. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Organizatora.  

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.  

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub 

niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace 

zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.)  

4. Laureaci otrzymają nagrody.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu 

zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych . 

2. Dane uczestników będą chronione zgodnie z wymieniona ustawą.  

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania  zgłoszonych fotografii w celu 

promocji szkoły w Internecie oraz w mediach drukowanych.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za ewentualne naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu.  

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.  

6. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoczesnym oświadczeniem, że Uczestnik posiada zgodę  

ewentualnych osób trzecich znajdujących się na zdjęciu do nieodpłatnej publikacji ich wizerunku do  

celów promocyjnych szkoły w mediach internetowych i drukowanych.  

7. Jeżeli na zdjęciu znajduje się Uczestnik konkursu, zgłoszenie się do konkursu jest jednoznacznym  

oświadczeniem, że Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do celów  

promocyjnych szkoły w mediach internetowych i drukowanych.  



 

Załącznik nr 1  

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu fotograficznego na najciekawsze selfie  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................ (imię i nazwisko dziecka)   

  

w konkursie fotograficznym na najciekawsze selfie organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych syna/córki  

uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora w celach  

promocyjnych, a także na opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku Uczestnika.  

  

.........................................                                                .................................................................................  

(Miejscowość, data)                                                                 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

  


