
  

  
RREEGGUULLAAMMIINN  RROODDZZIINNNNEEGGOO  Konkursu Fotograficznego 

dla przedszkoli i klas 0-III 
““PPUUKK,,  PPUUKK,,  TTOO  JJUUŻŻ  WWIIOOSSNNAA!!””  

 
II..  PPRRZZEEPPIISSYY  OOGGÓÓLLNNEE  

 
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Puk, puk, to już wiosna!” jest Zespół Szkół 
Salezjańskich don Bosco we Wrocławiu. 
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 
1.3.  Celem przyświecającym konkursowi jest: 
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 
- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 
- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia, zmian zachodzących w przyrodzie i ich 
dokumentowania, 
- wzbogacanie wiedzy dotyczącej przyrody i pierwszych oznak wiosny, 
- wzmacnianie więzi rodzinnych. 
1.4.  W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko.  
1.5. Dostarczenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w 
niniejszym regulaminie. 
 

IIII..  PPRRZZEEPPIISSYY  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRAACC  
  
2.1. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 fotografię, wydrukowaną w formacie A4, oprawioną w 
passe-partout. Dopuszcza się dostarczanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych 
metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie 
powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;  
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  
Nie będą akceptowane prace:  
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;  
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 
 
2.2. Fotografie należy dostarczyć na Konkurs jako list ekonomiczny lub priorytetowy (nie 
polecony) na koszt nadsyłającego lub osobiście do siedziby Organizatora: Zespół Szkół 
Salezjańskich don Bosco we Wrocławiu, ul. Świętokrzyska 45-55, 50-327 Wrocław, z dopiskiem 
„Rodzinny Konkurs Fotograficzny”. 

 
2.3. Fotografie zostają dostarczone w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na 
papierze fotograficznym o wymiarach 297 mm x 210 mm (format A4). 
 
2.4. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, szkołę oraz tytuł pracy. 

 
2.5. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rodzinnego Konkursu 
Fotograficznego dla przedszkoli i klas 0-III w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 
133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie 
przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą 



  

brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w 
żadnym konkursie. 

 
 
2.6. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym 
przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w 
zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych 
postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące 
natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie 
odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje 
jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. 
 
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów.  
 
2.8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak 
również z niego wyłączonych. 
 

IIIIII..  TTEERRMMIINNAARRZZ  
 
3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 18 marca 2019 roku (decyduje data stempla 
pocztowego). 
 
3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 
3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 

 
3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 20 marca 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i 
nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i 
przyznawania miejsc ex equo. 

 
3.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 27 marca 201r 
roku. 

 
3.6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu internetowego (w tym 
Fecebook). 

 
3.7. Rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych  prac (wernisaż Konkursu) 
odbędzie się 29 marca 2019 roku w Zespole Szkół Salezjańskich don Bosco we Wrocławiu. 
Godzina zostanie podana zwycięzcom drogą mailową. 
 

IIVV..  NNAAGGRROODDYY  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIAA  
 
4.1. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  podczas wernisażu Konkursu. 
4.2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 
 

VV..  WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNIIEE  PPRRAACC  NNAAGGRROODDZZOONNYYCCHH  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIOONNYYCCHH  
 
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych 
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego (w tym Fecebook), a 
także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 
 



  

5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na 
Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach 
promocyjnych. 

 
5.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi 
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 
2.8. niniejszego regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

KARTA ZGŁOSZENIA 
Rodzinny Konkurs Fotograficzny  

dla przedszkoli i klas 0-III 
„Puk, puk, to już wiosna!” 

 
Imię i nazwisko ...................................................................................................................... 
(wypełnić obowiązkowo) 

 
Nazwa i adres szkoły ............................................................................................................. 
(wypełnić obowiązkowo) 

 
Telefon szkoły…………………… e-mail .................................................................. 
(wypełnić obowiązkowo)                                                      (wypełnić obowiązkowo) 

 
 
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że: 

1. jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa 
autorskie. 

2. Zapoznałam/em się z regulaminem Rodzinnego Konkursu Fotograficznego „Puk, puk, to 
już wiosna!”. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autorów fotografii (w tym mojego 
dziecka) przez Organizatora Rodzinnego Konkursu Fotograficznego w celach wynikających z 
regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć 
na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. 
zmianami). 
                                                                      
                                                                                                       .................................................... 

                                                                                                    Podpis 
 

Organizator konkursu  informuje, iż zgodnie z art. 14 i art.7 ust. 3 RODO:  
1. Administratorem   danych   osobowych   jest   Zespół Szkół Salezjańskich don Bosco we 

Wrocławiu.  
2. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celach  przeprowadzenia  oraz  rozstrzygnięcia  

konkursu fotograficznego. 
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z odpowiednich przepisów 

prawa. 
4. Ma  Pan/Pani prawo  do:  dostępu  do  treści  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  

żądania usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  do  przenoszenia  danych,  wniesienia  
sprzeciwu,  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  
prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  
do wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  w  razie  uznania  przez  Pana,  że 
przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 

5. Podanie    przez    Pana    danych    osobowych    jest    warunkiem przystąpienia   do   
konkursu fotograficznego 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 
                                                                                                       .................................................... 

                                                                                                    Podpis 


