IX POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
„Pamiętajcie o Ogrodach.
Z książką wśród pól, łąk i lasów”

I.

ORGANIZATOR

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
w Warszawie Filia w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 39 a
Tel/fax. 46 862-27-16; www.pbw.waw.pl
II. CELE KONKURSU
 Kształtowanie kultury czytelniczej i wrażliwości artystycznej.
 Zainteresowanie sztuką fotografowania.
 Kształtowanie więzi z miejscem zamieszkania, regionem.
III.

UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego.
IV.

NAGRODY

Prace będą oceniane i nagradzane w 4 kategoriach:
 szkoły podstawowe klasy I-IV
 szkoły podstawowe klasy V-VIII
 szkoły ponadpodstawowe
 nauczyciele.
Informacja o sposobie wręczenia nagród laureatom będzie wysłana
listownie do dyrektorów szkół . Wyniki konkursu będą opublikowane w
lokalnych mediach,
na fanpage’u Biblioteki i stronach www.pbw.waw.pl
i www.pbw.e-sochaczew.pl

V.


SPOSÓB REALIZACJI

Zdjęcie powinno przedstawiać czytanie, a dokładniej osobę[-y] czytającą[e] książkę w miejscach kojarzonych/związanych z

domem,

rodzinną

miejscowością, najbliższą okolicą, regionem w otoczeniu przyrody, na
przykład wśród pól, łąk i lasów.


Format prac fotograficznych: odbitka czarno-biała lub kolorowa na
papierze fotograficznym w formacie 15x21 cm. Prosimy również o
dostarczenie zdjęcia w wersji cyfrowej w formacie

JPG (poczta e-mail,

pendrive).


Każdy uczestnik może złożyć 1fotografię.



Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac o
niskiej jakości technicznej, nie związanych z tematem konkursu oraz
autorstwa więcej niż jednej osoby.



Każda z fotografii powinna być na odwrocie opisana /tytuł, autor zdjęcia,
szkoła/.



Nadesłanie

prac

na

konkurs

oznacza

akceptację

jego

warunków,

wyrażonych w niniejszym regulaminie.
Do każdej nadesłanej fotografii należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu).
Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba
nadsyłająca:
1. Jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych
i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone
prawami osób trzecich.
2. Zapewnia, że osoba, która znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na
publikację.
3. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i
Partnera Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów
promocji konkursu i idei czytelnictwa oraz działalności Biblioteki.
Fotografię należy dostarczyć
do p. Doroty Rachoń (biblioteka szkolna w budynku A)
lub do p. Karoliny Kalbarczyk-Gmurek (sala nr 16 w budynku B)
do 6 kwietnia 2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
IX POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
Tytuł fotografii………………………………………………………..…
Imię i nazwisko autora………………………………..……………….
Nazwa i adres placówki
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Wiek i klasa autora……………………………………………………..
Numer telefonu rodzica………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel/rodzic/opiekun)
………………………………………………………………………………
„Wyrażam
zgodę
na
publikowanie
zdjęcia
z
moim
wizerunkiem
w następujących polach eksploatacji: druku materiałów reklamowych, lokalnej prasie,
stronach
internetowych:
pbw.e-sochaczew.pl,
www.pbw.waw.pl,
www.facebook.com/BibliotekaPedagogicznawSochaczewie/
oraz innych formach działań Pedagogicznej Biblioteki w Sochaczewie”.
Podpisy osób*, których wizerunek jest prezentowany na zdjęciach (w przypadku dzieci zgodę
podpisuje rodzic lub opiekun):
…………………………………..…..
………………………..…………….
………………………..……………..
…………………………………..….
*W przypadku, gdy na zdjęciu jest powyżej 5 osób, lub osoby przedstawionej na fotografii
nie można zidentyfikować, podpisy nie są wymagane.
………………………………………….
(miejscowość, data)
…………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby pełnoletniej lub rodzica/opiekuna prawnego)
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
Fotograficznego 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) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych (przepisy RODO). 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 póz.
zmianami).”
……………………………………..…………………….
(miejscowość, data)
…………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby pełnoletniej lub rodzica/opiekuna prawnego)

