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Regulamin Konkursu Fotograficznego 
 

1. Organizator 
Organizatorem Konkursu jest Technikum Kreatywne z siedzibą w 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53  
 

2. Tematyka konkursu 
Tematem konkursu jest „Niepodległa Polska w moim obiektywie” 

 
3. Uczestnicy 

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uczniowie Technikum Kreatywnego.  

 
4. Cel organizacji konkursu  

Celem organizacji konkursu jest: 

• Twórczych i kreatywnych postaw, 

• Uczczenie 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

• Pobudzanie, pogłębianie poczucia patriotyzmu, a także poszerzenie wiedzy historycznej. 

• Zachęcenie do odkrywania miejsc pamięci narodowej. 

• Popularyzacja sztuki fotografowania poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do wykonania 
oraz prezentacji swoich fotografii.  

• Ukazanie różnych form obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

5. Czas trwania  
Czas trwania konkursu: od 04.11.2020 do 18.11.2020r.  
 

6. Przedmiot konkursu  
1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie przez uczestnika fotografii zgodnej z tematem 

konkursu określonym w pkt.2. 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną fotografię.  
3. Fotografia konkursowa musi być wykonana specjalnie na ten konkurs. 
4. Fotografia konkursowa powinna być wykonana w formacie jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 1200 piksel 

na dłuższym boku.  
5. Fotografię konkursową należy przesłać w formie załącznika na adres biuro@szkolykreatywne.pl. Wraz z 

fotografią należy przesłać fotokopie lub skan wypełnionej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu).  
6. Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej szkoły 

(www.szkolykreatywne.pl) oraz w odrębnym poście na profilu szkoły w portalu społecznościowym 
Facebook (www.facebook.com/SzkolyKreatywne/) .  

 
7. Jury konkursowe 

1. Organizator konkursu powołuje jury, w skład którego wchodzą: Tomasz Seidler-nauczyciel fotografii, Agata 
Sidorczuk – nauczyciel fotografii, Agata Pełechaty – nauczyciel grafiki, Małgorzata Buca – nauczyciel grafiki 

2. Zadaniem jury jest wyłonienie laureatów konkursu poprzez ocenę nadesłanych fotografii według 
następujących kryteriów: sposób przedstawienia tematyki konkursu, oryginalność i kreatywność pomysłu, 
wartość artystyczna. 

3. Decyzje jury o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

8. Nagrody  
Nagrodami w Konkursie są nagrody niespodzianki.  

 
9. Postanowienia końcowe  

1. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.  
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2020  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 

Zamiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zamiana 
Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony regulamin.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. 
Odwołanie Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony regulamin.  
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie fotografii konkursowej, 
spowodowane problemami technicznymi, nieleżącymi po stronie Organizatora.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu oraz obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.  
7. Niniejszy regulamin dostępny jest w biurze Organizatora. 
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Załącznik nr 1  
 

Karta zgłoszenia 

Tytuł fotografii 
 

 

Opis fotografii 
 

 

Imię i nazwisko autora fotografii 
 

 

Klasa 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany [imię i nazwisko, klasa ] ……………………………………………………………………………oświadczam, że: 
1. fotografię konkursową wykonałem samodzielnie i posiadam do niej pełne prawa autorskie. 
2. fotografia konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich oraz że 

uzyskałem zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na fotografii na 
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach konkursu i Technikum Kreatywnego 

3. przenoszę nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do fotografii konkursowej, w 
nieograniczonej ilości wydań i wielkości nakładów, z prawem dalszego rozporządzania, udzielania 
licencji oraz zezwoleń na udzielania sublicencji na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, a w 
szczególności: 

• wykorzystywanie fotografii konkursowej na stronach internetowych oraz mediach 
społecznościowych Organizatora, 

• utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii konkursowej - wytwarzanie dowolnymi technikami 
egzemplarzy fotografii konkursowej, w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, 
reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, fonograficznymi, 
audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w dowolnym systemie, standardzie i 
formacie oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do 
pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego; 

• rozpowszechnianie fotografii przez publiczne udostępnianie fotografii konkursowej w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

• wykorzystywanie fotografii konkursowej w prowadzonej przez Organizatora działalności 
oświatowej,  

• używanie fotografii konkursowej w reklamie lub promocji Organizatora w działalności oświatowej;  

• rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem fotografii konkursowej lub jej kopii. 
4. w przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora fotografii konkursowej naruszy prawa autorskie lub 

jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, zobowiązuję się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich 
ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator lub osoby trzecie oraz do 
zaspokojenia potrzeb wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących 
Organizatorowi lub osobom trzecim.  
 

podpis uczestnika/uczestniczki............................................................................................................. 

podpis rodzica lub prawnego opiekuna/opiekunki.................................................................................  

Szczecin, dnia …………………………………………………. 


