
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Z MIŁOŚCIĄ NAM DO TWARZY 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia w Pilźnie. Za jego 

przebieg odpowiedzialny jest Samorząd Uczniowski.  

2. O przyznaniu wyróżnień i nagród decyduje jury obradujące pod przewodnictwem Dyrektor 

RBS I w Pilźnie. Decyzje są ostateczne.  

3. Jako kryteria oceny przyjęto następujące wyznaczniki: nawiązanie do tematu 

przewodniego, estetyka fotografii, pomysł, jakość wykonania. 

4. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba nadsyłająca fotografię. Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za prawa do zdjęć osób trzecich (np. wykonujących fotografię).  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów RBS I w Pilźnie.   

2. Tematem przewodnim zdjęć konkursowych jest miłość, nie muszą jednak przedstawiać 

zakochanych. Kryterium może zostać spełnione w różny sposób (przyjaźń, miłość do rodziny, 

zwierząt itp.). Wynika to z celów konkursu.  

3. Uczestnicy konkursu przesyłają fotografię, na której sami się pojawiają.  

4. Każdy uczestnik może wysłać jedno zdjęcie konkursowe.  

5. Fotografia musi być opatrzona tytułem.  

6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą ucznia (bądź jego opiekunów prawnych w 

przypadku uczniów niepełnoletnich) na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku. W 

przypadku osób niebędących uczniami RBS I w Pilźnie konieczne będzie odesłanie podpisanej zgody 

na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych (może być zdjęcie lub skan). Zgoda jest dołączona 

do niniejszego regulaminu. 

7. Wszystkie fotografie pojawią się na fanpage’u szkoły na Facebooku oraz na stronie 

internetowej.  

8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zdjęć o treści wulgarnej, 

łamiących zasady dobrego smaku i naruszających dobre imię osób fotografowanych.  

9. Fotografie należy nadsyłać do 17 lutego włącznie w wiadomościach na Messengerze 

szkoły lub do wychowawców klas.  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u szkoły na Facebooku oraz na stronie 

internetowej.  

2. Nagrody będą do odebranie w sekretariacie następnego dnia po ogłoszeniu wyników. 



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

………………………………………       Data 

……………………………………… 

Dane osobowe  

 (imię i nazwisko, adres) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku na fotografii biorącej udział w konkursie RBS I 

w Pilźnie pt. Z MIŁOŚCIĄ NAM DO TWARZY. 

Zgłaszającym zdjęcie jest …………………………………………………………… 

Tytuł fotografii to …………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………. 

czytelny podpis 

 

 


