
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ: 

MOJA SZKOŁA W OBIEKTYWIE 
 

1. Organizatorem konkursu Moja szkoła w obiektywie jest Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana 
Nowaka – Jeziorańskiego, al. Politechniki 37, 93-502 Łódź 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSTI w Łodzi.  
3. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: 

a. Pasja, profesja, powołanie - Mój zawód w jednym ujęciu - za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny 
temat działań swojego zawodu. 

b. Nie samą nauką uczeń w szkole żyje – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki sposób można spędzić 
wolny czas w Szkole. 

4. Celem konkursu jest: 
- rozbudzenie kreatywności wśród młodzieży, artystycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, 
- doskonalenie praktycznych umiejętności uczniów, rozpowszechnienie znaczenia fotografii jako artystycznej 

formy wypowiedzi, 
- promocja i przybliżenie specyfiki kształcenia oraz wykonywania pracy w wybranych zawodach, 
- upowszechnienie informacji na temat zawodów, w jakich kształcimy w Szkole. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić max 2 zdjęcia w obu kategoriach. 
6. Prace należy wysłać na e-mail: k.kaczmarek-sowinska@zsti.elodz.edu.pl  do 25.10.2019r. (data wpłynięcia) 
7. Prace wysłane elektronicznie muszą zawierać tytuł: MOJA SZKOŁA W OBIEKTYWIE, w treści imię nazwisko, 

klasa, kategoria. Nazwa pliku: nazwisko_imię_klasa_kategoria (a lub b)  
8. Prace muszą być wykonane samodzielnie i nie mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów. 
9. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami 

obyczajowymi. 
10. Projekty przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi. 
11. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
12. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona jury powołane przez Organizatora do dnia 06 grudnia 2019r. Decyzje jury są 

ostateczne.  
13. Jury dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień lub nagród specjalnych.  
14. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci ustalonej przez Organizatora.  
15. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, 

osobistych i majątkowych do zdjęcia oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich – załącznik nr 1 
16. Zdjęcia zawierające wizerunki osób, mogą być zgłoszone wyłącznie, jeżeli autor uzyskał zgodę tych osób na 

wykorzystanie ich wizerunków w celach konkursowych.  
17. Odpowiedzialność, z tytułu ewentualnych roszczeń za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego 

na konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża uczestnika konkursu.  
18. Uczniowie niepełnoletni mogą zgłosić zdjęcia do konkursu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów 

prawnych, którzy ponoszą wówczas odpowiedzialność, z tytułu ewentualnych roszczeń za naruszenie praw 
osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na konkurs lub praw osób, których wizerunek został na zdjęciu 
uwieczniony – załącznik nr 2 

19. Organizator zastrzega, że z chwilą przyjęcia do Konkursu, nabywa prawa do bezpłatnego i bezterminowego 
wykorzystania zdjęć oraz zamieszczenia wyników Konkursu (w tym imienia i nazwiska autora) w mediach 
elektronicznych, w tym na stronie internetowej i facebook-u Szkoły.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami 
etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.  

21. Nadesłanie prac oznacza akceptację w całości warunków Konkursu i Regulaminu. 
 
Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Dane osobowe przekazane 
organizatorowi na potrzeby konkursu, wykorzystane zostaną wyłącznie w celu dokumentacji konkursu i promocji szkoły. Dane 
osobowe w postaci wizerunków zawartych w pracach konkursowych, przetwarzane są z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 ustawy z 
dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.  

 
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do:   
mgr Katarzyny Kaczmarek-Sowińskiej – pedagog szkolny 
mgr inż. Magdaleny Makary – nauczyciel przedmiotów zawodowych 

mailto:k.kaczmarek-sowinska@zsti.elodz.edu.pl

