
Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego
„Zaloguj się do życia”

1.  Organizatorem  konkursu  jest  I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Powstańców  Śląskich
w Rybniku. Koordynatorem konkursu jest Jolanta Stelmach.
2.  Konkurs  skierowany jest  dla  uczniów Liceum Ogólnokształcące  nr  1  im.  Powstańców
Śląskich w Rybniku.
3. Cele konkursu:
- afirmacja życia,
- profilaktyka uzależnień od Internetu, gier komputerowych,
- uwrażliwienie  na  piękno  otaczającego  nas  świata  i  zachęcenie  do  jego  utrwalania
w fotografii,
- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
4. Interpretacja tematu jest dowolna. Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, wyjątkowe
miejsca czy pasje uczestników konkursu.
5. Każdy  z  autorów  może  przesłać  maksymalnie  2  fotografie  na  adres
1lorybnik.foto@gmail.com.  Do  biblioteki  należy  dołączyć  metryczkę  z  imieniem
i nazwiskiem autora, klasą, tytułem pracy, miejscem wykonania zdjęcia (załącznik nr 1) oraz
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia (załącznik nr 2).  Załączniki można
pobrać w bibliotece szkolnej.
6. Prace  bez  załączonego  oświadczenia  o  posiadaniu  praw  autorskich  zostaną
zdyskwalifikowane.
7. Zdjęcia słabej jakości będą zdyskwalifikowane.
8.  Istnieje możliwość przedstawienia zdjęcia wykonanego wcześniej (np. w ubiegłym roku)
pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki zawarte w punktach 4 i 5.
9.  Prace należy dostarczać do 7 kwietnia 2020 roku.
10. Rozstrzygnięcie  konkursu oraz  wręczenie  nagród nastąpi  15 kwietnia 2020 r. (termin
może ulec zmianie). 
11.  Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
13. Jury  będzie  najwyżej  oceniało  prace  prezentujące  temat  w  sposób  interesujący
i przyciągający  uwagę,  charakteryzujące  się  oryginalnym  ujęciem  tematu  i  ciekawymi
obserwacjami. Decyzje jury są ostateczne.
14. Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  szkoły,  a  nagrodzone
fotografie wyeksponowane na wystawie.
15. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby  konkursu  (ustawa  o  ochronie  danych
osobowych z dn.27.04.2016 r. Dz.Urz. UE.L  Nr 119, str. 1)
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