Regulamin konkursu fotograficznego
pt.

§1
ORGANIZATOR KONKURSU I PATRONAT
Organizatorami konkursu są Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Zespół Szkół
Fototechnicznych w Warszawie.
§2
TEMATYKA KONKURSU
Tematyka konkursu związana jest ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę,
a jego temat to: „Warszawskie ślady historii - w drodze do niepodległości”.
§3
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
w Dzielnicy Wola.
§4
CELE KONKURSU
Celami konkursu są:
 Przedstawienie nowego spojrzenia na ślady wydarzeń historycznych i postaci
związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę,
 Ukazanie wizerunku Warszawy jako dynamicznie rozwijającej się stolicy
i historycznego miejsca na mapie Polski,
 Uświadomienie zmian w czasie i przestrzeni, które dokonały się w ciągu ostatnich
100 lat,
 Rozwijanie kreatywności w postrzeganiu otaczającej rzeczywistości.
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§5
ZASADY UCZESTNICTWA
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie 1-3 zdjęcia związane ściśle z tematem
konkursu.
Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane fotograficznymi technikami
cyfrowymi (format zapisu JPEG lub TIFF, minimalna rozdzielczość 150 ppi,
format zdjęcia 40x50 cm.).
Zdjęcie konkursowe należy przekazać lub przesłać do siedziby Zespołu Szkół
Fototechnicznych, ul. Spokojna 13 w formie pliku cyfrowego zapisanego na nośniku
elektronicznym (płyta TCD/DVD lub pendrive) z dopiskiem „100-lecie odzyskania
niepodległości - konkurs”).
Do zdjęć należy dołączyć kartę informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego
Regulaminu, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, opis
prezentowanych na zdjęciu, numer telefonu uczestnika, nazwę i adres szkoły, do której
uczęszcza uczestnik, oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdjęć oraz zgodę
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na przetwarzanie i publikowanie fotogramów oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i
publikowanie danych osobowych.
Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do organizatora w nieprzekraczalnym
terminie do 4 października 2018 r. Prace nadesłane lub dostarczone po tym terminie nie
będą oceniane.
Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie.
§6
JURY KONKURSOWE
Organizatorzy konkursu powołują jury, składające się z uznanych specjalistów w zakresie
edukacji fotograficznej.
Zadaniem jury jest wyłonienie laureatów konkursu poprzez ocenę prac pod względem
sposobu przedstawienia tematyki konkursu oraz wartości artystycznej fotogramu.
Decyzje jury o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
§7
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Jury konkursowe wyłania spośród uczestników laureatów: I, II i III miejsca oraz
3 wyróżnień.
W zależności od wartości merytorycznej i artystycznej prac konkursowych jury może także
przyznać nagrody i wyróżnienia równorzędne lub zrezygnować z przyznania I nagrody
i wyróżnień.
§8
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy www.wola.waw.pl oraz Zespołu Szkół Fototechnicznych
www.fotospokojna.com.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie do 12 października 2018r.
o wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród.

§9
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
 posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na organizatora w zakresie
niezbędnym do ich publikacji i innego rozpowszechniania;
 oświadcza, że zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich,
jak również że uzyskał zezwolenia i wymagane prawem zgody osób przedstawionych
na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach konkursu oraz w zakresie
promowania Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Zespołu Szkół Fototechnicznych, a także
organizowania wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę;
 przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora konkursu bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst
jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1191), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania
prac techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach
internetowych Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Zespołu Szkół
Fototechnicznych oraz we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych
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i reklamowych dotyczących konkursu i obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii
w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu, promocją Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy oraz organizacją obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
w formie wystawy prac, informacji na stronach internetowych organizatorów konkursu
oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nadesłane prace wraz z nośnikami elektronicznymi stają się własnością organizatora
konkursu, który zastrzega sobie prawo do swobodnego ich wykorzystania w celach
związanych z rozstrzygnięciem konkursu, promocją Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz
organizacją obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także
prezentacją wystawy pokonkursowej i publikacją fotografii w formie elektronicznej
i tradycyjnej.
Zgłoszone do konkursu prace nie będą odsyłane autorom.
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane
samodzielnie.
We wszelkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Zespołem
Szkół Fototechnicznych (e-mail: info@fotospokojna.com lub tel. 22 838 70 91).
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KARTA INFORMACYJNA
UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Warszawskie ślady historii - w drodze do niepodległości”
Imię i nazwisko uczestnika:
....................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Telefon uczestnika ……….........................................................................
Tytuły zdjęć zgłoszonych do konkursu:
1. ................................................................................................................
2. ................................................................................................................
3. ................................................................................................................
Oświadczam, że przyjmuję warunki regulaminu konkursu fotograficznego pt. „Warszawskie ślady historii
- w drodze do niepodległości”.
Oświadczam, że jestem autorem załączonych fotogramów.
Niniejszym udzielam Zespołowi Szkół Fototechnicznych i Urzędowi Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
prawa do przetwarzania i wykorzystania fotogramów w celach związanych z rozstrzygnięciem,
dokumentacją i promocją konkursu, zorganizowaniem wystawy pokonkursowej oraz uświetnieniem
obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Akceptuję, że przesłane przeze mnie materiały nie zostaną zwrócone.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Zespół Szkół
Fototechnicznych i Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy danych osobowych moich/mojego dziecka
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu, publikacją wyników konkursu i fotogramów oraz
uświetnieniem obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

.................... ...............................................................................................
Data

Czytelny podpis uczestnika

....................................................................................................................
Czytelny podpis opiekuna prawnego (dotyczy uczniów niepełnoletnich)
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