
Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego 
 

• Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Zespół  Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w 

Olkuszu, ul. Górnicza 12. 

2. Powiatowy konkurs fotograficzny jest kierowany do uczniów szkół 

podstawowych w powiecie Olkuskim. 

3. Celem Konkursu jest:  

• upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii 
cyfrowej  

• rozwijanie kreatywności  
• promocja powiatu olkuskiego  

 
  

•  Zasady konkursu 

1. Konkurs polega na realizacji wypowiedzi fotograficznej na temat 

„Srebrne miasto dzisaj”.  

2. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie szkoły 

https://www.zs1olkusz.edu.pl/  w dn. 10 marca 2023 r.  

3.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku  

zbyt małej ilości zgłoszonych prac.  

 

• Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Prace konkursowe  powinny spełniać parametry techniczne opisane w 

punkcie IV.  

2. Konkurs polega na realizacji pojedynczej fotografii na temat „Srebrne 
miasto dzisaj”. 
 
3. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

do 01.03.2023 r. na adres: konkursfoto@zs1olkusz.edu.pl   

4. Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być 
wykonana samodzielnie. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną prac ę.  
5. Uczestnicy reprezentują swoje szkoły. Karta zgłoszenia powinna 
zawierać imię i nazwisko ucznia oraz nazwę i adres szkoły.  

 

• Specyfikacja parametrów technicznych 

https://www.zs1olkusz.edu.pl/


1. Praca powinna zawierać: fotografię samodzielnie wykonaną przez 
autora.  
2. Cały projekt  nie może być plagiatem, kopią istniejącej już pracy.  
3. Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne :  

• wielkość pracy: 20 cm x 30 cm  
• rozdzielczość fotografii: 300 ppi,  
• przestrzeń barwna: RGB,  
• plik zapisany w formacie jpg. 

 
4. Nazwa wysyłanego pliku  JPG powinna zawierać imię i nazwisko autora   
(np. jan_kowalski_praca.jpg)  
5. Na pracy nie umieszczamy podpisów, znaków wodnych, ramek ani 
żadnych innych elementów  
5. Do pracy należy dołączyć skan wypełnionej karty zgłoszenia.  

 
 

• Jury i nagrody 

1. Jury konkursu stanowią nauczyciele przedmiotów fotograficznych Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu. 

 
2. Jury Konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, 
samodzielność, pomysłowość i formę.   
3. Prace nie spełniające wymogów technicznych z punktu IV zostaną 
odrzucone. 
4. Jury podczas obrad wyłoni trzech laureatów Konkursu.  
5. W konkursie przewidziano nagrodę dla pięciu najlepszych prac, którą jest 
uczestnictwo w warsztatach fotografii studyjnej w Zespole Szkół nr 1 w 
Olkuszu. Warsztaty będą prowadzone przez uczniów kierunku technik 
fotografii i multimediów pod opieką nauczyciela zawodu.  
6. Warsztaty dla zwycięzców Olkuszu odbędą się w terminie uzgodnionym 
z nimi jednak nie póxniej niż do 31.03.2023 roku.  
 

 

• Inne 

1. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:  

• wyrażeniem zgody na udział w konkursie;  

• wyrażeniem zgody na  nieodpłatne i bezterminowe 

wykorzystywanie  nadesłanych zdjęć  w celach promocyjnych 

ZS1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu  wszelkimi dostępnym 

kanałami promocji;  

• akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu;  



• wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych 

osobowych uczestnika przez organizatora na potrzeby konkursu;  

• oświadczeniem, że nadesłana praca została wykonana  wyłącznie 

przez autora wymienionego w zgłoszeniu i w żadnej części nie 

narusza praw autorskich osób trzecich;  

2. W sytuacjach wyjątkowych organizator konkursu zastrzega sobie prawo 

zmiany niniejszego regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania konkursu gdy ilość 

nadsyłanych prac będzie mniejsza niż 5 lub kiedy nadesłane prace nie będą 

spełniać określonych w regulaminie warunków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 
Karta zgłoszenia 
do Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

pt. „Srebrne miasto dzisaj”. 

 
 
 
1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej należy podać także dane 

opiekuna):   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

2. Adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. E-mail: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Nazwa i adres szkoły, imię I nazwisko nauczyciela - opiekuna  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Nazwa pliku PDF:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania uroczystości wręczenia nagród ze względu na stan epidemii. 

 

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

                      (data i miejscowość)            (podpis uczestnika/opiekuna) 

  
 
Oświadczenie 
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace 
wykonałam/-em osobiście, oraz posiadam prawa do wizerunków osób przedstawionym w mojej 
pracy. 
Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków regulaminu konkursu. 
Udział w Powiatowym Konkursie fotograficznym jest automatycznie wyrażeniem zgody na: 



• Prezentacje i publikowanie nadesłanych prac w TV, prasie, Internecie i innych dowolnych mediach 
oraz wykonywanie dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, filmów w ramach promocji 
Konkursu i imprez jej towarzyszących oraz materiałów promocyjnych dotyczących działalności 
organizatorów i sponsorów. 

• Przetwarzanie danych osobowych autora 

 1. Administrator danych: 
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Górnicza 12; 

 2. Inspektor ochrony danych: 
Nazwisko, imię -  
Adres _ 
Mail- 
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu oceny pracy zgłoszonej 
do  Powiatowego Konkursu Fotograficznego; 
 4. Dane takie jak: 

imię i nazwisko, oddział, szkoła, wizerunek uczestnika mogą być przetwarzane na 
podstawie wyrażonej zgody (również po zakończeniu trwania konkursu): na stronie 
internetowej szkoły, w gazetkach i innych publikacjach promujących konkurs, na 
wystawie prac biorących udział w konkursie. Informację taką dołącza się do 
wysyłanych prac. 

 W przypadku  uczestnika niepełnoletniego zgodę podpisuje rodzic lub opiekun 
prawny.  W przypadku braku zgody praca nie będzie poddawana ocenie. 

5. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 
udziału w konkursie i jednoznaczne z  akceptacją regulaminu; 

 6. Prawo dostępu do danych osobowych: 
 Pełnoletni uczestnicy konkursu/rodzice uczestników niepełnoletnich mają prawo do: 
 dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także  prawo do wyrażonej zgody oraz do złożenia skargi do Prezesa Ochrony Danych 
Osobowych; 
 7. Okres przechowywania danych osobowych:   
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  25 lat 
 10. Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
 11. Dane uczestników będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że 
 wykorzystane będą tylko w celu, dla którego zostały zebrane. 
 
............................................................................                                 …………............................................. 

                      (data i miejscowość)            (podpis uczestnika/opiekuna) 

 

 


