Szkolny konkurs fotograficzny „Zdjęcie z wakacji”
1. Informacje ogólne
1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne warunki uczestnictwa
w trzeciej edycji konkursu „Zdjęcie z wakacji” (dawniej: „Wakacje z Siódemką”), zwanego
dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów
Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25, 44-100 Gliwice, zwany dalej
„Organizatorem”.
1.3. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób
nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z pięciu osób.
1.4. Konkurs polega na wysłaniu jednego zdjęcia na zadany temat na adres email:
zdjeciezwakacjizso4@gmail.com. Minimalna wymagana rozdzielczość zdjęcia: 1024x768
pikseli. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
1.5. Wysyłający musi być autorem przesłanego zdjęcia.
1.6. Tematem Konkursu jest zdjęcie z wakacji.
2. Uczestnicy Konkursu
2.1. Udział w Konkursie mogą brać tylko uczniowie uczęszczający w roku szkolnym
2019/2020 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich, zwani dalej
„Uczestnikami”.
2.2. Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
2.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły (zso4.gliwice.pl) oraz
na profilu szkoły na Facebooku (https://www.facebook.com/zso4gliwice).
3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać zdjęcie konkursowe na adres mailowy:
zdjeciezwakacjizso4@gmail.com wraz z danymi autora zdjęcia tj. imieniem i nazwiskiem
oraz klasą.
3.2. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne rozpowszechnianie
i publikowanie dostarczonych zdjęć przez Organizatora we wszelkich miejscach, mediach,
w tym w Internecie.
3.3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
3.4. Uczestnik oświadcza również, że – w przypadku posłużenia się w ramach Konkursu
wizerunkiem osób trzecich – posiada ich zgodę na publikację. W przypadku wykorzystania
wizerunku osób pełnoletnich wymagana jest ich pisemna zgoda, natomiast w przypadku
wykorzystania wizerunku osób niepełnoletnich – pisemna zgoda opiekuna prawnego. Wzór
zgody zostanie przesłany jako informacja zwrotna do maila wysłanego ze zdjęciem. Zgoda
musi zostać dostarczona do 30 września 2019 r. do sekretariatu szkoły.
4. Przebieg Konkursu
4.1. Konkurs odbywa się od 2 września 2019 r. do 10 października 2019 r. i przebiega
w dwóch etapach:
etap I:
• wysłanie zdjęcia konkursowego na adres email zdjeciezwakacjizso4@gmail.com
od 2 września 2019 do 30 września 2019 r. wraz z danymi autora tj. imieniem,
nazwiskiem i klasą oraz dostarczenie zgód na wizerunek do 30 września 2019 r. do
sekretariatu szkoły.

etap II:
• 1 października 2019 r. zdjęcia spełniające wymogi konkursu zostaną opublikowane
na stronie internetowej szkoły.
• od 1 października 2019 r. do 10 października 2019 r. – zostanie opublikowana
ankieta na szkolnym profilu na Facebooku w celu wyłonienia nagrody publiczności..
4.2. Zdjęcia przesłane po 30 września 2019 r. nie będą brały udziału w Konkursie.
4.3. Spośród nadesłanych zdjęć Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę. Ogłoszenie
zwycięzcy nastąpi 11 października 2019 r. w czasie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
5. Nagrody
5.1. Nagrody w Konkursie:
- Fujifilm Instax Mini 9 dla autora zdjęcia wyłonionego przez Komisję Konkursową.
- karta podarunkowa dla autora zdjęcia wyłonionego z ankiety na szkolnym profilu na
Facebooku.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności zgłoszeń. W przypadku
stwierdzenia naruszeń postanowień Regulaminu Uczestnik może zostać wykluczony
z udziału w Konkursie i pozbawiony prawa do nagrody.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator

