
Regulamin konkursu fotograficznego "Rodzinne selfie. 
 

I Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu jest grupa "Młode i kreatywne" pod kierunkiem 
pani Katarzyny Wiącek oraz Sylwii Sołtysik z Zespołu Szkół i Placówkę 
Kształcenia Zawodowego w Bielawie. 
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i pracowników ZSiPKZ w Bielawie. 
3. Zdjęcia naleŜy nadsyłać do 01.12.2015 roku.  Ogłoszenie wyników odbędzie 
się 02.12.15r. na stronie szkoły. 
4. Wręczenie nagród odbędzie się 03.12.2015 roku. 
 

II Uczestnicy 
1. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu.  
2. KaŜdy uczestnik moŜe wysłać maksymalnie 2 prace. Nagrodzona moŜe zostać 
najwyŜej jedna praca danego uczestnika. 
 

III Zasady Konkursu 
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie rodzinnego selfie wraz z 
opisem zdjęcia w którym zawarte muszą być następujące informacje: 
- imię, nazwisko i klasa uczestnika konkursu 
- kto znajduję się na fotografii  
- gdzie i kiedy wykonano zdjęcie 
- krótkie uzasadnienie wybranego zdjęcia do konkursu. 
2. Celem Konkursu jest uwidocznienie na fotografii więzi rodzinnych.  
3. 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); 
  
4. Nie będą akceptowane prace:  
- fotografie nie posiadające opisu 
- których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 
graficznej;  
- powstałe w wyniku połączenia róŜnych fotografii (kolaŜe i fotomontaŜe). 
  

IV Nadsyłanie prac 
1. Prace konkursowe naleŜy nadsyłać w załączniku na adres 
rodzinneselfie@op.pl  
2. Prace muszą być zapisane w formacie JPG. 
  



V Jury 
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 
2. W skład Jury wejdą:  
- Pan Marcin Włudarczyk 
- Pani Anna Paździora  
- Martna Jędrysiak 
- "Młode i kreatywne". 
3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu 
Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie 
mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, 
zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują 
się znaki (znaki wodne, podpisy, ramki). 
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji 

 
VI Nagrody 

1. Nagroda przyznawana jest wyłącznie za pierwsze miejsce. 
2. Nagrodą jest karnet na kręgle w DzierŜoniowie dla sześciu osób. 
  

VII Postanowienia końcowe 
1.Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, Ŝe:  
- akceptuje niniejszy Regulamin;  jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób 
biorących udział przy powstawaniu na uczestnictwo w Konkursie oraz 
publikacje.  
- wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 
konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. 
Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;  
- udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji 
niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas 
nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na 
wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:  
-utrwalania; 
-zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką 
drukarską;  
-wprowadzenia do pamięci komputera;  
-publikacji w tytułach Organizatora;  
-publikacji na stronie internetowej Organizatora  
  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
 


