
Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego 

,,Mam tak samo jak ty, 

Miasto moje, a w nim’’ 

Rzeszów w obiektywie 

 

I.    Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie. 

2. Celem konkursu jest zainspirowanie młodzieży do poznania miasta Rzeszowa, dostrzeżenie        

jego potencjału, walorów krajobrazowych i architektonicznych, uwrażliwienie na piękno przyrody, 

obiektów, dostrzeganie niezwykłych detali, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem 

działalności człowieka, popularyzacja fotografii wśród młodzieży.  

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania zdjęć                      

oraz przyznawania nagród. 

II.   Zasady konkursu 

 1. Czas trwania konkursu - od 1 lutego 2022 do 15 marca 2022 roku. 

 2. Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły 

Podstawowej nr 17, który spełni wymogi niniejszego regulaminu. 

 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 

 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkt 11 

regulaminu oraz zapewnia, że: 

    - posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

    - nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

    - nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie 

chronionych. 

  5. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: 

       - fotografia krajobrazowa, 

       - najciekawsze miejsce w obiektywie. 

  6. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac. 

  7. Minimalny format zdjęć: 20x30 

  8. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio do pani Joanny Bazan-Witwickiej, 

Justyny Horskiej i Anny Kielar. 



  9. Termin składania prac upływa 15 marca 2022 roku. 

10. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku Szkoły Podstawowej 

nr 17 oraz na stronie internetowej organizatora. 

11. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich 

nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły Podstawowej 

nr17 z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora. 

III.   Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

  1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

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

  3. Nagrody będą przyznawane w obu kategoriach niezależnie. 

  4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

  5. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody. 

  6. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz 

wręczenia nagród. 

  7. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

  8. Przewidziane nagrody i dyplomy. 

IV.   Postanowienia końcowe 

  1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) 

   2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz 

z pracami. 

   3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu. 

   4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania 

konkursu bez podania przyczyny. 

   5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

   6. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora. 

   7. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 


