Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego „(Ja)błko”
1
Organizator
1) Organizatorem Konkursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą
w Nowej Wsi 70A, 05-660 Warka

2
Uczestnicy
1) Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uczniowie Technikum im. Tomasza
Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
2) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz
innych podmiotów, biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu, ani członkowie ich rodzin.

3
Cel organizacji konkursu
1) Celem organizacji konkursu jest propagowanie owocu jabłka jako symbolu powiatu
grójeckiego i symbolu naszej szkoły. Konkurs organizowany jest z okazji Światowego
Dnia Jabłka (28 września).
4
Czas trwania
1) Czas trwania konkursu: od 10.09.2020 r. do 22.09.2020 r.

5
Zasady
1) Za zgłoszenie konkursowe uznaje wykonanie zdjęcia, które będzie przedstawiało
kreatywne zdjęcie autora zgłoszenia z rekwizytem, jakie jakim jest jabłko.
2) Fotografie konkursowe powinny być wykonane w formacie .jpg, o rozdzielczości nie
mniejszej niż 4:3 (12 mpx) – format zalecany.
3) Fotografie będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematem,
oryginalność i kreatywny pomysł.
4) Zgłoszenia konkursowe można przesyłać w formie załącznika na konkursowy adres e-mail
konkurs_jablko@vp.pl. Wraz z pracą konkursową należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia
(Załącznik nr 1 do Regulaminu).
5) W ramach konkursu wyłonione zostaną trzy zwycięskie prace konkursowe, które wytypuje
Jury konkursu.
6) Ogłoszenie wyników nastąpi w Światowy Dzień Jabłka, tj. 28 września 2020 r. Wszystkie
nadesłane zdjęcia zostaną upowszechnione w formie wystawy na terenie placówki.
7) Każdemu ze zwycięzców przysługuje jedna nagroda.
8) Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać
wymiany wygranej nagrody na inną.
9) Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony
internetowej szkoły (www.nowawies.ckziu.edu.pl) oraz w odrębnym poście na profilu
szkoły w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/ckziunowawies) .
10) Z chwilą nadesłania odpowiedzi, następuje przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich
praw majątkowych do niej, w zakresie obejmującym prawo do jej wykorzystywania w całości
lub we fragmentach, na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych Organizatora
Konkursu, na wszelkich niezbędnych w tym celu polach eksploatacji, w szczególność:
utrwalanie, wprowadzanie do pamięci komputera, elektroniczne bazy danych w systemach
on-line i off-line, nośniki elektroniczne wszystkich typów, publikowanie (druk metodami
poligraficznymi i fotograficznymi) oraz rozpowszechnianie przez Internet i inne sieci

komputerowe.
11) Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że nadesłane odpowiedzi są wynikiem jego
indywidualnej działalności twórczej, która nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek
innych praw osób trzecich. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora Konkursu
nadesłanej odpowiedzi konkursowej, naruszy prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa
osób trzecich, Uczestnik Konkursu, który nadesłał tę odpowiedź, zobowiązuje się do
wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może
ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia potrzeb
wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub
osobom trzecim.

6
Nagrody
1) Nagrodami w Konkursie są nagrody niespodzianki.
2) Nagrody przyznawane będą w ramach wyboru Jury, w skład którego wchodzą:
Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi – p. Anna Dacka oraz p. Ewa Malowaniec, p. Marlena Chustecka i
p. Paulina Kopczyńska, p. Katarzyna Smolarek – nauczyciele CKZiU w Nowej Wsi.
3) Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas semestralnego apelu,
podsumowującego pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2020/21, jeżeli apel się
odbędzie.

7
Postanowienia końcowe
1) Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
2) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2020 r.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zamiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez
Organizatora. Zamiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był
ogłoszony regulamin.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania
przyczyny. Odwołanie Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki był
ogłoszony regulamin.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie odpowiedzi,
spowodowane problemami technicznymi, nieleżącymi po stronie Organizatora.
6) Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora, w celach konkursowych, zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE
2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje
prawo wglądu oraz zmiany przetwarzanych danych osobowych.
7) Przystępując do Konkursu Uczestnik wyrażą zgodę na publikację, w przypadku przyznania
nagrody, jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miasta, z którego
pochodzi, na oficjalnym profilu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na portalu
Facebook oraz stronie internetowej Organizatora: http://www.nowawies.ckziu.edu.pl/
8) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na stronie internetowej
Organizatora:
http://www.nowawies.ckziu.edu.pl/
i
pod
adresem:
http://facebook.com/ckziunowawies/ oraz obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
9) Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronach
internetowych wskazanych w ust. 7.
Nowa Wieś, 10.09.2019

