Regulamin
Gminnego konkursu fotograficznego
„I caught you! Mam cię!”
1. Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie.
2. Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Tryńcza.
3. Zadanie konkursowe:
Zrobienie zdjęcia osobie „przyłapanej” na czytaniu książki.
Ważne, aby był widoczny tytuł książki.
Uwaga! Zdjęcie nie może być „ustawione”.
Pracę konkursową (zdjęcie) należy wysłać na adres: agata855@op.pl
4. Termin przesyłania prac konkursowych:
28 lutego 2019 r.
5. Cele konkursu:
• propagowanie czytelnictwa,
• uwrażliwienie uczniów na otaczający świat,
• docenienie wartości słowa pisanego (tj. książki),
• ukierunkowanie zainteresowań uczniów.
6. Założenia organizacyjne:
A. Jeden uczeń może wykonać i przesłać kilka prac konkursowych.
B. W związku z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu
takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
– Dz. U. 2018 poz. 1000) wraz z pracami konkursowymi powinny być dostarczone
następujące dokumenty:
• zgoda rodzica uczestnika konkursu na wykorzystanie danych uczestnika
konkursu oraz pracy konkursowej poprzez zamieszczenie jej na wystawie
pokonkursowej i stronie internetowej PSP w Ubieszynie,
• zgoda osoby fotografowanej na wykorzystanie wizerunku.

Ww. dokumenty mogą być dostarczone drogą elektroniczną (skan) lub drogą pocztową.
Obydwa dokumenty są załącznikami do niniejszego regulaminu.
C. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona następującymi danymi:
• imię i nazwisko autora zdjęcia,
• szkoła, klasa,
• imię i nazwisko osoby na zdjęciu,
• ewentualnie: stopień pokrewieństwa łączący osobę sfotografowaną
z autorem zdjęcia.
D. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję w składzie:
• Marta Pawełek,
• Bogusław Bartuś,
• Agata Wróbel.
E. Kryteria oceny prac konkursowych:
• ujęcie tematu – „przyłapanie” kogoś na czytaniu,
• naturalność wyrazu twarzy osoby fotografowanej,
• widoczność tytułu książki na zdjęciu,
• estetyka i poziom wykonania fotografii.
F. Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni.
G. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej PSP w Ubieszynie
do dnia 11 marca 2019 r.
H. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną przekazane dyrektorowi
szkoły, do której uczęszcza nagrodzony uczestnik konkursu.
I. Prace konkursowe zostaną wywołane w zakładzie fotograficznym i jako zdjęcia
w formacie 13x18 będą umieszczone na wystawie pokonkursowej.
J. Jeżeli do prac konkursowych nie będą dołączone stosowne zgody (pkt 6.B),
wówczas praca zostanie zdyskwalifikowana, ponieważ w przypadku wygranej nie
będzie jej można upublicznić ani podać danych osobowych zwycięzcy.
7. O kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator konkursu,
z którym można kontaktować się:
• telefonicznie – 608 215 796,
• drogą elektroniczną – agata855@op.pl.

Gorąco zachęcam do udziału w konkursie
p.o. Dyrektor szkoły
Elżbieta Rydzik-Korzeniowska

