
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Człowiek, świat, przyroda” 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 

fotograficznym pod hasłem „Człowiek, świat, przyroda, zwanym” dalej Konkursem 

 Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach 

z siedzibą przy ul. Hugona Kołłątaja 1, zwane dalej Organizatorem. 

 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

II. Uczestnicy konkursu 

 Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych Powiat Puławski,  

klas VI - VIII 

 Osoby niepełnoletnie biorąc udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych, dostarczając zgodę wraz z fotografią i kartą zgłoszeniową. 

 Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją w całości niniejszego 

Regulaminu. 

III. Cele konkursu 

 upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 

 propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 

 rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania 

IV. Zasady ogólne konkursu 

 Nadesłane zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić 

własność uczestnika. 

 Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii na konkurs formatu 21 cm x 30 cm. 

wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego i kartą zgłoszeniową. Prace 

nadsyłamy również na adres e-mail: mospulawy@onet.eu wpisując w temat  maila 

Konkurs Fotograficzny „Człowiek, świat, przyroda”. 

 Istnieje możliwość odbioru osobistego zdjęć wraz z oświadczeniem i kartą 

zgłoszeniową przez organizatora konkursu po przez wcześniejsze zgłoszenie takiego 

faktu pod numerem telefonu: tel.: 81 887 44 93, 690 500 441. 

 Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie 

wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. 

mailto:mospulawy@onet.eu


Dopuszcza się:  

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów 

itp.;  

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  

 

Nie będą akceptowane prace:  

 

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;  

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

 

V. Terminarz: 

 

 termin nadsyłania prac mija dnia 6 maja 2019 , fotografie nadesłane po terminie nie będą 

brane pod uwagę w Konkursie. 

 organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 

 w dniu 21 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

w Puławach ul. Kołłątaja 1 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie 

nagród. 

 wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu internetowego 

www.mos.pulawy.pl 

 wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora I Konkursu 

Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na 

Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, 

poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie 

zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

 

Organizator konkursu 

 

Kontakt  w sprawie konkursu : 

p. Michał Ignasiak 

p. Jarosław Klamann  

p. Joanna Gielecka 

p. Monika Jędrych 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach 

 24-100 Puławy ul. Hugona Kołłątaja 1 

tel. 81 8874493, 604058223 

  www.mos.pulawy.pl 

  email: mospulawy@onet.eu 

http://www.mos.pulawy.pl/
http://www.mos.pulawy.pl/
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Konkurs Fotograficzny 

pt. „Człowiek, świat, przyroda” 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRWNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

........................................................................................................................................... 

 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

zawartych w karcie uczestnika do potrzeb niezbędnych dla celów Konkursu (w 

rozumieniu 

Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997 r. Nr 

133. 

poz. 883), organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach 

z siedzibą przy ul. Hugona Kołłątaja 1, zwanym później 

ADO (Administrator Danych Osobowych). 

 

□ Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) przez ADO i przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

 

1) Dane osobowe podane w karcie uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu 

uczestnictwa w konkursie. 

2) Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. 

3) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 



KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs Fotografii  

„Człowiek, świat, przyroda” 

Imię i nazwisko 

...................................................................................................................... 

 

Nazwa i adres szkoły ............................................................................................................. 

                                   ………………………………………………………………………. 

 

Data urodzenia ......................................................................................................................  

 

Telefon szkoły…………………… e-mail .................................................................. 

 

 

Lp. Tytuł pracy 

  

  

  

 

   Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do 

nich pełne prawa autorskie. 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora  

I Konkursu Fotograficznego "Człowiek, świat, przyroda" w celach wynikających  

z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 

w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)." 

 

.................................................... 

(podpis uczestnika konkursu) 

 


