
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Fotografia inspirowana poezją o jesieni” 
 

 

I. Organizator  

1. Biblioteka w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu 

Podlaskim  

 

II. Uczestnicy 

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim  

 

III. Cel konkursu  

1. Rozbudzenie zainteresowania poezją. 

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.  

3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. 

4.Uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji 

przyrody, jej dokumentowania i  interpretacji. 

 

 IV. Zasady ogólne  

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami.  

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).  

3. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (imię i nazwisko autora, klasa, adres 

e-mail) . 

4. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Przesłane prace nie będą zwracane.  

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na wystawie w bibliotece szkolnej  i 

na profilu Facebook. 

 

V. Zasady szczegółowe  

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się motywami 

występującymi w poezji o tematyce jesieni.  

2. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane następujące kryteria: walory artystyczne, 

estetyczne i merytoryczne prac, pomysłowość, zmysł obserwacji, umiejętność zilustrowania 

motywów występujących w poezji oraz spełnienie wymogów formalnych.  

3. Technika wykonania fotografii jest dowolna, jednak bez nadmiernej ingerencji 

programowej.  

4. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18 x24 cm.  

5. Jeden autor może przesłać  maksymalnie 2 zdjęcia.  

6. Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik, 

przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, 

wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.  

 

VI. Terminy  

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przesłać droga elektroniczną 

na adres: biblioteka1zse@gmail.com. do dnia 10.11.2022 r.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.11.2022 r.  

 

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody  

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.  

mailto:1zse@gmail.com


2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki szkolnej i na 

profilu Facebook. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia osobiście. Na laureatów 

czekają cenne nagrody.  

 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.  

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

3. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji fotografii w publikacjach. 

Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 

6. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w 

Międzyrzecu Podlaskim  reprezentowany przez Dyrektora 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. działań 

zmierzających do zawarcia umowy poprzez akceptację regulaminu i przystąpienie do 

konkursu oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w 

treści zgody. Wizerunek może być również przetwarzany, udostępniony zgodnie z art. 81 ust. 

2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zezwolenia nie wymaga 

rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).  

8. Głównym celem przetwarzania jest promocja, rozpowszechnienie informacji o konkursie, a 

tym samym motywacja uczniów do aktywności kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej.  

9.  Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych 

powyżej, jedynie w przypadku wizerunku będziemy przechowywać dane bezterminowo lub 

do momentu cofnięcia zgody, gdyż wynika to z charakteru przetwarzania, jakim jest 

przykładowo prowadzenie kroniki szkolnej.  

10. Przysługuje Państwu żądanie prawa dostępu do danych osobowych, żądanie prawa 

sprostowania, żądanie usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

W przypadku chęci wycofania zgody należy zgłosić taki fakt organizatorowi.  

11. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie.  

12. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo 

ucznia w konkursie. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie będzie skutkowało żadnymi 

konsekwencjami. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

13. W przypadku wizerunku osób zamieszczonych w pracach konkursowych zgoda na 

wykorzystanie wizerunku jest obligatoryjna, brak takiej zgody uniemożliwi dopuszczenie 

pracy do konkursu. 

 

 

Informacji o konkursie udzielają panie: Magdalena Wedziuk i Izabela Jakimiak 

 

Zapraszamy uczniów zainteresowanych tematyką do udziału w konkursie 

 


