
 

Międzyszkolny konkurs fotograficzny pt.:  

„RADOMSKA WIOSNA W OBIEKTYWIE”  

organizowany przez Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu ul. 

Św. Brata Alberta 1 

Regulamin 

1. Cele konkursu: 

- Zachęcenie do poznania przyrody gminy miasta Radom. 

- Propagowanie aktywnych form wypoczynku. 

- Integracja ze środowiskiem szkolnym i lokalnym. 

- Wyłonienie zdjęć najlepiej prezentujących piękno przyrody gminy miasta 
Radom. 

- Ukazywanie miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie miasta Radom. 

2. Ogólne zasady konkursu: 

- Konkurs odbędzie się online i trwać będzie do końca kwietnia 2021. 

- Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. 

- Każdy uczestnik przesyła jedno zdjęcie na adres internetowy biblioteki  
biblioteka@zssih.radom.pl  opisane według szablonu – tytuł pracy, miejsce 
gdzie wykonano fotografię,  imię i nazwisko autora , klasa, szkoła, miejscowość. 

- Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

- Format fotografii min 15x21 cm. 

mailto:biblioteka@zssih.radom.pl


-  Na fotografii konkursowej nie może znajdować się wizerunek jakiejkolwiek 
osoby. 

- Organizator zapewnia ciekawe nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

3.  Postanowienia końcowe: 

- Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

- Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie 
niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie 
pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora – zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 
2016r. poz. 922 ). 

- Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne 
korzystanie przez organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

- Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

- Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres internetowy 
biblioteki   biblioteka@zssih.radom.pl  

4. Jury: 

Komisję konkursową powołuje Organizator w składzie:  p. dyr. R. Starczewski,  
p. M. Stępniewska, p. A. Durlak, p. B. Kotwa. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 17 maja. 

5. Kryteria oceny: 

- Ogólne wrażenie artystyczne.   

- Różnorodność ujęć tematu. 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: p. M. Stępniewska, p. A. Durlak,  p.B. Kotwa 

Zapraszamy! 

 

W załączeniu przesyłamy:  

- zgodę dla rodzica / opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika konkursu,  
na przetwarzanie danych osobowych. Po podpisaniu, zgodę należy przesłać  na 
email szkoły  biblioteka@zssih.radom.pl  
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Załącznik nr 1 

Dla rodzica / opiekuna prawnego / pełnoletniego uczestnika 
konkursu 

Niniejszym oświadczam, że: 

Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń 
akceptuję wszystkie jego warunki. 

Moja córka/ syn/ jestem autorem nadesłanych fotografii. 

Nadesłane fotografie nie były publikowane  i nagradzane w innych 
konkursach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/ 
syna /moich (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Na potrzeby konkursu zgodnie z definicją zawartą w Ustawie ( Dz. U. 
2016r. poz. 922 ) 

 

…………………………  ……………………………………………………… 

Miejscowość,  data  Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
pełnoletniego uczestnika konkursu 


