
Regulamin Konkursu Fotograficznego  

„To, co najważniejsze” 

 

§ 1 

USTALENIA OGÓLNE 

1. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy. 

3. Celem konkursu jest aktywne włączenie młodzieży m. Bydgoszczy w działania na rzecz tolerancji i otwartości w 

Bydgoszczy 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami  konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjum i  szkół średnich z terenu 

m. Bydgoszczy. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, którą należy dostarczyć 

razem  z kartą zgłoszenia. 

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do organizatora  JEDNEGO ZDJĘCIA – które ukazuje  to, co dla 

jedno autora jest najważniejsze, co lubi, jakie ma pasje. 

2.  Zdjęcia mogą być zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Technika wykonania dowolna. Format zdjęć  A4. 

3. Prace muszą być podpisane na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko oraz 

telefon nauczyciela. 

4.Fotografia  zgłoszona do konkursu musi być pracą własną.  

5. Uczestnik potwierdza oryginalność swojej pracy konkursowej przez podpisanie oświadczenia, że 

jest autorem pracy i ma do niej pełne prawa autorskie. 

6.  Prace należy wysłać  pocztą na adres  Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy, ulica Gajowa 94,  85- 717 Bydgoszcz 

wraz z kartą zgłoszenia lub  dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu ZSH  ( z informacją na kopercie „konkurs 

fotograficzny”) 

7.  Prace konkursowe wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć  w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2019 

roku. 

8. Fotografie nie mogą zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek. 



 

§ 4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. W konkursie zostaną wyłonione 3 zwycięskie prace. 

2.  Ocenie prac przez jury podlegać będą następujące elementy: 

– zgodność z tematyką konkursu 

– pomysłowość i oryginalność  

2. Prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury. 

§ 5 

NAGRODY 

1. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

2.  Przyznawane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, jak i 

przekazaniu osobom trzecim. 

3. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Finałowej II Bydgoskich Uczniowskich Spotkań Humanistycznych BUSH 

2019, dnia 10 czerwca b.r. o godz. 11.00 na UTP w Bydgoszczy. 

§ 6 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Zespół Szkół Handlowych z siedzibą przy ul. Gajowej 94, 85-717 

Bydgoszcz 

2. Dane osobowe  uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa  w konkursie, którego dotyczy niniejszy regulamin. 

4. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa  w  konkursie. 

5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa, a także podmiotom współorganizującym konkurs. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnicy lub ich opiekunowie są uprawnieni do: 

(1) Dostępu do swoich danych osobowych. 



(2) Poprawiania swoich danych osobowych. 

(3) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O wycofaniu zgody należy 

powiadomić  organizatora. 

(4) Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

(5) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania 

w przypadku: 

a) zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 

b) potrzeby zapobieżenia usunięcia  danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa  w konkursie organizowanym przez 

Zespół Szkół Handlowych. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie przewiduje odwołań  od werdyktu Komisji Konkursowej. 

2. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym. 

3. Organizator nie zwraca prac fotograficznych: zarówno zwycięskich jaki i tych prac, które nie 

zostaną nagrodzone. 

4. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków 

regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej 

wręczeniu, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. 

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. We wszystkich 

sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja konkursowa, a ostateczna 

interpretacja regulaminu należy do przewodniczącego komisji konkursowej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 


