
Pandemiczne pasje

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU

1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej „Konkursem”
 jest Publiczna szkoła Podstawowa nr10  im Henryka Sienkiewicza w Opolu

2. Celem konkurs jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, 
wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu oraz inwencją twórczą w okresie pandemii.

3. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin konkursu 
fotograficznego, zwanym dalej „Regulaminem”, terminie prześle drogą mailową zgłoszenie 
i zdjęcia zwane dalej „fotografią konkursową”. 

4. Wszelki informacje na temat Konkursu będą publikowane na stronie internetowej 
https://psp10opole.eu

5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs jest skierowany do  szkół podstawowych uczniów, rodziców i nauczycieli 
amatorsko zajmujących się fotografią . 

2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba , która prześle drogą mailową swoje fotografie
konkursowe (decyduje data wpływu zdjęć na skrzynkę pocztową), wraz z wypełnionym 
formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz z 
pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane samodzielnie w okresie 12.03.2020. 
dotąd niebiorące udziału w żadnym konkursie. 

4. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że: 

• posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej, 
• zgłoszone do Konkursu fotografię nie naruszają praw osób trzecich a także praw autorskich 

innych podmiotów, 
• udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z 

fotografii konkursowych w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z 
zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego fotografii. 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych 
organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr. 133 poz. 
833 z póź. zm.). 

6. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z 
tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie do 
pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych. 

https://psp10opole.eu/


III. FOTOGRAFIE KONKURSOWE

Fotografie konkursowe muszą być dostarczone wyłącznie drogą elektroniczną na adres 
a.pankow@psp10opole.eu

j.zelek@psp10opole.eu

W tytule maila należy napisać imię i nazwisko autora oraz tytuł Konkursu 

„Pandemiczne pasje”.

W mailu z zdjęciami należy dodatkowo napisać:

• imię, nazwisko 
• kategoria
• tytuł pracy ( opis ) 
• Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 3 fotografii (tylko format JPEG). Maksymalna 

rozdzielczość zdjęcia: 900x900 dpi. 

1. Każde zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem. 
2. Zdjęcia mogą być czarno – białe lub barwne. 
3. Fotografie konkursowe, na których uwidocznione będą data, podpis autora lub inne znaki, 

zostaną zdyskwalifikowane. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie fotografii 

konkursowych sprzecznych z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami lub innych 
względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i 
rozpowszechniania. 

5. O wykluczeniu fotografii z Konkursu decyduje Organizator. Decyzja Organizatora jest 
ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

IV. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Termin nadsyłania fotografii konkursowych upływa 08.06.2020r
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10.06.2020r
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastanie 15.06.2020r 

V. JURY

1. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powołuje Jury. 
2. Zadaniem Jury jest: 

• ocena prac konkursowych pod względem wartości artystycznej oraz oryginalności podejścia 
do tematu, 

• sumienna oraz obiektywna ocena nadesłanych fotografii konkursowych, 
• wybór laureatów Konkursu. 

3. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne. 

VI. NAGRODY

1. Laureaci konkursu, którzy zajmą I, II bądź III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy. 

2. Organizator Konkursu kontaktować się będzie z laureatami Konkurs telefonicznie lub drogą 
elektroniczną. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 
4. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

https://psp10opole.eu/ oraz w lokalnych mediach. 
5. Nagrody wraz z dyplomami zostaną wysłane pocztą. 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogłyby mieć 
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia praw autorskich. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu. Wszelkie 
zmiany dokonane przez Organizatora zostaną opublikowane na stronie internetowej 
https://psp10opole.eu/

Załącznik nr1

Formularz zgłoszenia 
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