
                                       Regulamin Konkursu Fotograficznego 

                „ W mojej Gminie jest pięknie” 

                        11.04.2014- 06.06.2014. 

I.  Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „ W mojej Gminie jest 

pięknie” jest Zespół Szkół  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Bogatem ,  

06-300 Przasnysz. 

Patronat honorowy: 
Wójt Gminy Przasnysz mgr inż. Grażyna Wróblewska 

2. Konkurs trwa od 11 kwietnia do 6 czerwca 2014 roku. 

3. Regulamin określa zasady konkursu i obowiązuje przez czas jego 

trwania. 

4. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem , że fotografie 

złożone na konkurs zostały wykonane osobiście. 

II. Warunki udziału w konkursie: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

z terenu Gminy Przasnysz. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie. 

3. Organizator dopuszcza prace w formacie nie mniejszym niż 20x30 cm 

wykonane wyłącznie na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo 

zapisane w postaci elektronicznej na płycie CD w rozdzielczości 

pomiędzy 250 a 300 DPI. 

4. Zdjęcia w formie papierowej lub tylko w formie cyfrowej nie wezmą 

udziału w konkursie. 

5. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z dopiskiem                        

„ W mojej Gminie jest pięknie” zawierającą : 

- imię i nazwisko autora, 

- wiek, 
- adres e-mail szkoły, 
- nazwę szkoły, 

- płytę CD , 
- krótki opis miejsca w którym zdjęcie zostało wykonane, 

- własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu 
autorskich praw majątkowych oraz wyrażeniu zgody na zachowanie i 
przetwarzanie danych osobowych oraz pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w konkursie ( wzory oświadczeń stanowią 
załączniki do Regulaminu i są dostępne na stronie 
www.zsbogate.pl). Złożenie oświadczeń jest warunkiem udziału w 

konkursie. 



6. Prace należy nadesłać na adres: 

       Zespół Szkół  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  Bogate 11 ,  

       06-300 Przasnysz 

z dopiskiem : Konkurs fotograficzny „W mojej Gminie jest pięknie” lub 
złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 08:00 – 14.00. 

III. Harmonogram Konkursu: 

1. Termin nadsyłania lub składania prac upływa 31.05.2014. 

Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby 
Organizatora. 

2. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników do 13.06.2014. 

3. Wręczenie nagród podczas Dożynek 2014. 

IV. Ocena prac: 

1. Oceny prac dokona niezależne Jury  powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora: 

www.zsbogate.pl 

4. Laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną. 

V. Nagrody: 

    Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Wójt Gminy Przasnysz mgr inż. Grażynę Wróblewską. Każdy uczestnik 

konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 

VI. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs: 

1. Fotografie i nośnik elektroniczny zgłoszone do konkursu nie będą 

zwracane i pozostaną w zbiorach Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 

spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych 

bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach 

sporządzonych przez Uczestników. 

3. Zgłaszając prace do konkursu autor wyraża tym samym zgodę na 

nieodpłatne wykorzystywanie fotografii  we wszystkich publikacjach, 

prezentacjach , a także na innych nośnikach przetwarzania danych. 

Informacje  na temat Konkursu można uzyskać w sekretariacie w Zespole 

Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem. 

            Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w 

Konkursie „ W mojej Gminie jest pięknie” 

http://www.zsbogate.pl/

