
 

REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 

 

„Żyj zdrowo” 
 

 

1. Celem Konkursu jest:  

 promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,  

 propagowanie zdrowego stylu odżywiania się, 

 wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów, 

 promowanie ruchu i sportu, 

 aktywne spędzanie czasu wolnego, 

 umiejętność radzenia sobie z emocjami, 

 odkrycie młodych talentów fotograficznych chętnych kontynuować naukę 

w Technikum nr 1 lub Szkole Policealnej nr 2 w Zespole Szkół Technicznych 

im. I. Mościckiego w Tarnowie – Mościcach na kierunku FOTOTECHNIK. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla gimnazjalistów i licealistów.  

3. ORGANIZATOREM KONKURSU jest Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie - 

Mościcach.  

4. Termin przesyłania prac: od 01.04.2015 r. do 20.05. 2015 r.  

5. Warunkiem udziału w KONKURSIE jest nadesłanie zdjęć o tematyce poruszonej w pkt. 1 

niniejszego regulaminu na adres mailowy: konkursfotograficzny@zst-tarnow.pl wraz 

z informacją zawierającą  następujące dane uczestnika: imię i nazwisko, e-mail oraz telefon 

kontaktowy. ORGANIZATOR przewiduje e-mailowe potwierdzenie otrzymania prac 

konkursowych.  

6. W nazwie pliku konkursowego należy umieścić imię i nazwisko autora oraz numer pracy, 

przykład: „Jan Kowalski praca nr 2.jpg” 

7. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w auli 

Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie Mościcach w dniu 28.05.2015 r.  

8. Udział w KONKURSIE jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

9. Wszelkie informacje na temat konkursu umieszczone zostaną na stronie http://www.zst-

tarnow.pl/fotokonkurs 

10. PRACE po zaakceptowaniu zostaną umieszczone na stronie http://www.zst-

tarnow.pl/fotokonkurs 

11. PRACA KONKURSOWA musi być pracą autorską, nie może być wcześniej 

wykorzystywana. 

12. Każdy uczestnik musi mieć pełne prawa własnościowe, osobiste i majątkowe do nadsyłanych 

PRAC.  

13. W przypadku gdy w PRACY znajduje się wizerunek innej osoby (osób), umożliwiający 

identyfikację danej osoby, uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę osoby (osób) 

fotografowanej (-ych) na udział i wykorzystanie jej (ich) wizerunku w związku 

z KONKURSEM i będzie gotowy na każde żądanie przedłożyć je ORGANIZATOROWI.  

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do KONKURSU PRAC 

KONKURSOWYCH o treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób 

trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty 

godzące w uczucia religijne.  

15. Każdy uczestnik może przedstawić do KONKURSU maksymalnie 5 prace.  

16. Zgłoszone do KONKURSU fotografie muszą być nadesłane jako pliki cyfrowe w 

formacie jpg, a rozmiar pliku nie powinien przekroczyć 15 MB, o rozdzielczości min. 

2000x3000 pikseli. 



17. Jeśli liczba uczestników Konkursu będzie niższa niż 50 Organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania konkursu. 

18. Uczestnik przystępujący do KONKURSU akceptuje zapisy niniejszego regulaminu, a w 

szczególności: wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

ORGANIZATORA KONKURSU w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem 

KONKURSU oraz w celach marketingowych, 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/.  

19. Poprzez wysłanie fotografii na KONKURS, uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatora 

prawo do umieszczenia swoich PRAC na stronie Organizatorów Konkursu, oraz na platformie 

Facebook.  

20. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają Organizatorzy.  

21. Akceptacją PRAC KONKURSOWYCH nadesłanych przez uczestników, wyborem 

najlepszych fotografii  oraz przyznaniem nagród w KONKURSIE zajmuje się Komisja 

Konkursowa powołana przez ORGANIZATORA. 

22. Decyzje Jury, co do oceny Prac biorących udział w Konkursie są podejmowane większością 

głosów i są ostateczne.  

23. Nagrody przyznawane przez Jury w Konkursie: 

Miejsce 1:  

 złoty medal, 

 bon o wartości 600 zł na zakup sprzętu sportowego w sklepie runshop.pl, 

 gadżety ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa. 

Miejsce 2:  

 srebrny medal, 

 statyw fotograficzny o wartości 400 zł, 

 gadżety ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa. 

Miejsce 3:  

 brązowy medal, 

 dysk zewnętrzny 2,5 cala 1TB, 

 gadżety ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa. 

Wyróżnienia: 

 bony o łącznej wartości 200 zł na wydruk fotografii w FOTO33 Tarnów, 

 albumy fotograficzne, 

 gadżety ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa. 

24. Jury przewiduje także możliwość przyznania wyróżnień dla ograniczonej liczby pozostałych 

Prac Konkursowych, a także zastrzega sobie prawo do nienagrodzenia żadnej z Prac lub 

nagrodzenia mniejszej ilości Prac, niż wynika to z pkt. 22. 

25. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

26. Sponsorami konkursu są: 

 Sklep dla biegacza – runshop.pl, 

 RWD PROSPECT Sp. z o.o., 

 VEGA sp.j., 

 FOTO 33, 

 Urząd Miasta Tarnowa.  

27. Patronat: Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne, 

28. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga ORGANIZATOR KONKURSU.  


