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Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Kapliczki w barwach jesieni”

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we
Włocławku.
2. Celem konkursu jest propagowanie pasji fotograficznych uczniów.
3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych i średnich z Włocławka
i regionu.
4. Przedmiotem konkursu jest ciekawe i oryginalne ukazanie w formie fotograficznej
efektów własnej refleksji nad tematem:
- Kapliczki w barwach jesieni.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie fotografii o tematyce „Kapliczki
w barwach jesieni” w wersji papierowej o wymiarach standardowych tj. 10x15 oraz na
płycie CD o mininimalnej rozdzielczości 1600 x1200 pikseli. Każdy uczestnik konkursu
może zgłosić maksymalnie 3 prace. Nadesłanie większej ilości prac tego samego autora
będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich prac tego autora.
6. Prace można dostarczyć osobiście w terminie od 1 października 2019r. do 29 listopada
2019r. do siedziby szkoły codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. lub przesłać na
adres: Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki, ul. Leśna 1a, 87 – 800 Włocławek,
z dopiskiem „Kapliczki w barwach jesieni”.
7. Do zdjęć należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) zawierający:
- imię i nazwisko autora zdjęć, datę urodzenia,
-dane adresowe, telefon,
-zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu,
- imię i nazwisko opiekuna ucznia,
- W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę rodziców lub
opiekunów.
Należy także zapoznać się z treścią formularza dot. wykorzystania nagrodzonych prac i
ochrony danych osobowych.
Powyższe formularze stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu będą do pobrania na
stronie internetowej naszej szkoły.
8. Oceny prac konkursowych dokona jury składające się z przedstawiciela szkolnego koła
fotograficznego, opiekuna szkolnego koła fotograficznego, przedstawiciela instytucji
sponsorującej konkurs. Żadna z wymienionych osób oraz członków ich rodzin nie może brać
udziału w konkursie.
9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wystawa pokonkursowa nastąpi 12 grudnia 2019 r. w
siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku ul. Leśna 1a.
O godzinie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni osobiście (dlatego prosimy o aktualne
dane osób, z którymi mają kontaktować się organizatorzy).
10. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy,
przyznawane w dwóch kategoriach:
I kategoria – szkoły podstawowe: zdjęcie
II kategoria – szkoły średnie: zdjęcie
Nagrody i dyplomy wręczone zostaną osobom wyróżnionym podczas
podsumowania konkursu. Organizatorzy nie przesyłają nagród do szkół.

uroczystego

11. Informacji o konkursie będą podane na stronie internetowej Zespołu Szkół Samochodowych
im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku pod adresem http://zss.q4.pl i na Facebook’u szkoły.
Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez
zgłaszającego.

