Świąteczny Konkurs Fotograficzny - Wielkanoc 2022 Regulamin
1. Organizatorem Konkursu jest CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia
w Warszawie.
2. Celem konkursu jest:
a. kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
b. rozwijanie pasji fotografowania,
c. krzewienie poczucia estetyki,
d. promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu – w czasach pandemii
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
3. Zasady konkursu:
3.1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów wolskich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
3.2 Uczniowie przesyłają na adres mailowy Organizatora od 1 do 3 zdjęć o tematyce
świątecznej, np.: rodzinne spędzanie Świąt, stroik, wystrój świąteczny, symbole
Wielkanocy, świąteczne oznaki wiosny itp.
Zdjęcia powinny być dobrej jakości, zapisane w formacie JPG oraz wielkości
umożliwiającej przesłanie ich pocztą elektroniczną. Zdjęcia mogą zostać przez
autorów poddane obróbce graficznej.
3.3 Prace powinny być własnością zgłaszającego i nie mogą być nigdzie wcześniej
publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac
o niskiej jakości technicznej,
niespełniających
kryteriów tematycznych
lub naruszających powszechnie panujące normy obyczajowe i moralne.
3.5 Uczniów do konkursu zgłasza nauczyciel opiekujący się konkursem w danej
szkole, który przesyła na adres mailowy Organizatora:

a. uzupełnioną Kartę konkursową,
b. Klauzulę informacyjną RODO,
c. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.
3.6. Dokumentacja Konkursu oraz zdjęcia powinny zostać wysłane na adres
Organizatora: sekretariat@zlota58.edu.pl
z tytułem „Świąteczny Konkurs Fotograficzny” w terminie do 10 maja 2022 r.
3.7. Zdjęcia powinny zostać podpisane wg wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł zdjęcia.
3.8. Autorom najlepszych zdjęć konkursowych zostaną przyznane atrakcyjny
nagrody.
3.9. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową w terminie
do 17 maja 2022 r.
3.10. O wynikach prac Komisji szkoły przesyłające prace uczniów zostaną
poinformowane w terminie do 20 maja 2022 r.
4. Prace konkursowe mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej
Organizatora oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych
z konkursem.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem przekazania
Organizatorowi praw autorskich do zdjęć oraz zgody na publikacje przesłanych
materiałów.
5. Koordynatorem konkursu z ramienia CXIX Liceum Ogólnokształcącego
im. Jacka Kuronia w Warszawie jest Pani Magdalena Szymkowiak (telefon
kontaktowy: 509 110 207)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie
CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie
ul. Złota 58, 00 – 821 Warszawa
tel. 22 620-11-41
mail: sekretariat@zlota58.edu.pl
www.lokuronia.edu.pl

