
REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO 

 FOTOGRAFICZNO- LITERACKIEGO  

„Zaczytana DZIEWIĄTKA” 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zaczytana DZIEWIĄTKA” jest biblioteka 

szkolna IX LO w Gdańsku. 

2.Konkurs przeznaczony jest dla całej społeczności szkolnej 

3. Cele Konkursu: 

• promowanie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły,  

• rozbudzanie zainteresowania fotografią artystyczną, 

• rozwijanie wrażliwości artystycznej 

• promowanie uczniów czytających książki. 

4. Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające osoby czytające książkę                      

w nietypowej sytuacji. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej  IX LO, FB  

i szkolnym Instagramie. 

 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Uczestnik może zgłosić 5 zdjęć. 

2. Terminarz: 

• przyjmowanie prac fotograficznych do 21 marca 2022r. 

• wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac 30 marca 2022r. 

3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza 

się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

4. W przypadku wątpliwości Komisja może poprosić uczestnika o oryginalny plik RAW.  

5. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: 

bibliotekagdansk9lo@gmail.com z dopiskiem  „Zaczytana DZIEWIĄTKA”  

6. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym. (Załącznik nr 1) 

7. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: 

    Imię i nazwisko, klasa, tytuł zdjęcia. 

8. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.  

 Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. 

 Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. 

9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia   

pochodzących z różnych plików. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

11. Ponieważ na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik 

przesyłając fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby 

znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i 

rozpowszechnianie wizerunku. (Załącznik 2) 

 

JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury” A. Szydeł- Eichenlaub, Danuta 

Kolanowska, Zbigniew Czerwiński, Julia Okła z kl.2A. 

NAGRODY 

1.Trzej autorzy najlepszych zdjęć otrzymają zaproszenie na profesjonalny warsztat 

fotograficzny  w pracowni Zbigniewa Czerwińskiego. 

mailto:bibliotekagdansk9lo@gmail.com


 Dziesięć zwycięskich prac konkursowych zostanie wyeksponowanych na mobilnej tablicy 

przed wejściem do biblioteki, w mediach społecznościowych i na stronie szkoły.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w Internecie. 

 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w bibliotece oraz na TEAMSACH  w 

grupie „DZIEWIĄTKA”  

2. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają 

sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 

Regulaminu. 

3. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 

nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z 

Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku 

wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z 

Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz 

niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Zaczytana DZIEWIĄTKA” 

Imię Nazwisko 
 

klasa 
 

Adres e-mail 
 

Numer telefonu 
 

Ilość nadesłanych 

fotografii 

 

Czy zdjęcie wykonano 

smartfonem? 

 

Oświadczenie: 
1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie.. Przyjmuję także na siebie wszelkie 
roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby 
kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu 
Fotograficznego „Zaczytana DZIEWIĄTKA”, z którym się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również 
zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikacje moich danych osobowych jeśli znajdę się na 
liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych. 

………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                    data i podpis autora 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
Oświadczenie: 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku.                              
 
 



                                                                                                                …………………………………….……………………………………………….. 

                                                                                                           data i podpis  


