Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
ul. Ks. F. Duszy 7,47-303 Krapkowice ,http://lo.krapkowice.pl

Załącznik
do Uchwały Nr 806/2013
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 13 maja 2013 r.

Regulamin konkursu fotograficznego
realizowanego w ramach projektu pn.
„Uchwyć chwilę… czyli uroki Krainy św. Anny”
Realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007 – 2013
I Organizator
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego realizowanego w ramach projektu pn. „Uchwyć
chwilę … czyli uroki Krainy św. Anny” zwanego dalej „Konkursem” jest Powiat Krapkowicki
oraz Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach zwani dalej „Organizatorami”.
2. Projekt jest współfinansowanego z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007 – 2013.
3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest: Pani Anna Kapturska
tel.774663202
II Cel i przedmiot Konkursu
1. Celem Konkursu jest promocja obszaru Krainy Św. Anny poprzez zainteresowanie lokalnym
dziedzictwem przyrodniczo – kulturowym oraz zamieszczenie nagrodzonych przez Jury
Konkursu i najciekawszych zdjęć w przewodniku promującym walory powiatu
Krapkowickiego.
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia, które prezentować będzie wybrany obszar
tematyczny związany z terenem czy zwyczajami obejmującymi swoim zasięgiem Krainę św.
Anny. Tematyka zdjęć powinna obejmować w szczególności: zwyczaje związane z rokiem
kalendarzowym, tradycje związane z ważnymi wydarzeniami w życiu mieszkańców, ciekawe
miejsca z obszaru krainy, lokalne obiekty, ciekawe wydarzenia, obrazy nawiązujące
do historii czy tradycji lokalnej
3. W skład Krainy Św. Anny wchodzą gminy: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce,
Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica, Izbicko, Tarnów Opolski.
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III Adresaci Konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu krapkowickiego.

IV Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) wykonanie oraz dostarczenie zdjęcia zgodnie z wymogami Regulaminu,
b) dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia stanowiącej Załącznik
do niniejszego Regulaminu.
2. Zdjęcie nagrane na płycie CD/DVD należy opisać wg wzoru poniżej oraz wraz z wypełnioną
kartą zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół im Jana
Kilińskiego, ul. Ks. Duszy 7, 47-303 Krapkowice. Termin dostarczania zdjęć upływa z dniem
31.05.2013 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs Fotograficzny realizowany
w ramach projektu pn.
„Uchwyć chwilę… czyli uroki Krainy św.
Anny”
Imię nazwisko
tytuł pracy

3. Zgłoszenia do Konkursu, które zostaną złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.
4. Każdy uczestnik może złożyć jedno zdjęcie.
5. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie zdjęcia dotąd niepublikowane, nienagradzane
w innych konkursach oraz będące oryginalnymi pracami autora. Dostarczenie zdjęcia
na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
6. Zgłoszenie zdjęcia na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu
warunków Regulaminu.
7. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
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8. Osoba składająca zdjęcie na Konkurs wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
9. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie zobowiązane są dołączyć do karty
zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Konkursie.
10. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do prac na rzecz
Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawnych
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), w tym w szczególności
w zakresie wykorzystania ich w druku, wystawiania, udostępniania na stronach
internetowych Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych
bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
V Praca konkursowa i wymagania techniczne
1. Kryterium wyboru zdjęcia będzie zgodność z przedmiotem i celem Konkursu oraz walor
estetyczny fotografii.
2. Zdjęcie może mieć orientację poziomą lub pionową, może być kolorowe lub czarno-białe.
3. Zdjęcie powinno być wykonane w minimalnej rozdzielczości 1600x1200 pixeli, zapisane
w formacie JPG na płycie CD/DVD.
4. Fotografie nie mogą być zmienione elektronicznie ani w żaden inny sposób (chodzi tu
zwłaszcza o zmianę kolorów i używanie wszelkiego rodzaju filtrów w programach
komputerowych). Nie można też dokonywać fotomontażu.
VI Jury Konkursu i ogłoszenie wyników
1.
2.
3.
4.

Jury Konkursu, zwane dalej Jury, powołują Organizatorzy.
Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od niej odwołanie.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17.06.2013 r.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatorów:
www.powiatkrapkowicki.pl, www.lo.krapkowice.pl
VII Nagroda

1. Jury przyzna nagrody rzeczowe za:
a) I miejsce - aparat fotograficzny
b) II miejsce - karta pamięci do aparatu fotograficznego
c) III miejsce karta pamięci do aparatu fotograficznego
2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom udziału.
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VIII Informacje organizacyjne

1. Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom Konkursu przysłanych/dostarczonych fotografii.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia fotografii powstałe w wyniku
transportu pocztowego.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.
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Załącznik do Regulaminu
Konkursu Fotograficznego realizowanego
w ramach projektu pn.
„Uchwyć chwilę… czyli uroki Krainy św.. Anny”

KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO realizowanego w ramach projektu
„Uchwyć chwile… czyli uroki Krainy św. Anny”
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Wiek.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Telefon………………………………………e-mail…………………………………………………………………………………………………......
5. Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Tytuł i opis zdjęcia oraz miejsce gdzie zostało wykonane…………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu fotograficznego w ramach projektu ,,Uchwyć chwilę…
czyli uroki Krainy św. Anny i akceptuję jego treść.
..………………………………..………..……………
Czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Poniższe oświadczenie wypełniają rodzice bądź opiekunowie prawni Uczestnika Konkursu będącego
osobą niepełnoletnią:
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniej/go
…………………………………………………………………………………………………
Czytelnie imię i nazwisko niepełnoletniego Uczestnika Konkursu

i wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie Fotograficznym. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałam/em się z
Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zasady.
Oświadczam, iż działając w imieniu osoby niepełnoletniej przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do prac
na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawnych pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.),
w tym w szczególności w zakresie wykorzystania ich w druku, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych
Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu.
Osoba składająca zdjęcie na Konkurs wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych
osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
…………………….………………………………………
Czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego
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