REGULAMIN KONKURSU

„UROKI NASZEJ OKOLICY”
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny VI edycja
Patronat medialny: miesięcznik krajoznawczo-turystyczny
„Poznaj Swój Kraj”.

I. Organizator:
Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
II. Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.

zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu,
rozwijanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego,
poznawanie przez młodzież walorów turystycznych okolic, w których mieszkają,
kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

III. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół
przysposabiających do pracy, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną.
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Uczestnik konkursu przesyła na adres organizatora mini album (format A4)
poświęcony najbliższej okolicy. Album powinien zawierać krótki opis regionu
(maksymalnie 1 strona) oraz nie więcej niż 10 zdjęć (format minimum 10x15cm)
przedstawiających jego walory turystyczne i przyrodnicze (miejsca warte zobaczenia,
rezerwaty, parki narodowe, osobliwości – w tym przyrodę nieożywioną, parki, pola,
łąki, lasy).
2. Na ostatniej stronie albumu należy zamieścić metryczkę z danymi
uczestnika/uczestników konkursu zawierającą: nazwę szkoły/placówki, dane
kontaktowe szkoły/placówki (adres, telefon, mail), imię i nazwisko uczestnika/
uczestników konkursu, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna.
Do albumu należy załączyć płytę z pracą konkursową w formie edytowalnej (tekst
– .doc/.odt, w oddzielnych plikach zdjęcia konkursowe – .jpeg lub podobne),
materiały będą wykorzystane do publikacji na stronach internetowych związanych z
konkursem.
3. Praca konkursowa może być wykonana indywidualnie lub zespołowo (klasa, kółko

zainteresowań).
4. W albumie należy zamieścić zdjęcia wykonane przez uczestnika/uczestników
konkursu, nigdzie dotąd niepublikowane oraz tekst na temat regionu zredagowany
przez uczestnika/uczestników konkursu z pomocą opiekuna. Niedopuszczalne jest
kopiowanie istniejących już publikacji (np. z internetu)
5. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika konkursu składając podpis na Karcie zgłoszenia
i Oświadczeniu stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu:
1) Oświadcza, że Uczestnik jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada
autorskie prawa majątkowe i przenosi je na Organizatora oraz za zgodą Organizatora na Patronów medialnych w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/
lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu,
jaki Organizator uzna za stosowny. Autorskie prawa majątkowe zostają przez
Uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2) Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.
1. Nauczyciel – opiekun uczestnika/uczestników konkursu podpisuje zgodę i oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Brata
Alojzego Kosiby: www.zskosiby.wieliczka.pl. oraz na stronach www.poznaj-swojkraj.pl; www.urokinaszejokolicy.wordpress.com .
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu
V. Termin i miejsce dostarczania prac:
Prace konkursowe wraz z podpisanymi załącznikami do regulaminu należy przesłać do
dnia 20 kwietnia 2022 r. (decyduje data doręczenia do siedziby organizatora) na adres:
Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby ul. J. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, woj.
małopolskie.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 12 maja 2022 roku
w siedzibie organizatora. Sposób rozdania nagród zostanie dostosowany do aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
3. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o szczegółach finału
konkursu, wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych:
www.zskosiby.wieliczka.pl, www.poznaj-swoj-kraj.pl;
www.urokinaszejokolicy.wordpress.com.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac, które po konkursie

przechodzą na jego własność, w celu promocji konkursu.
VII. Uwagi końcowe:
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i jego rodzica oraz nauczyciela pod
kierunkiem którego przygotowywał pracę konkursową przez Organizatora w celach
związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie imienia,
nazwiska i wizerunku Uczestnika w prasie oraz na stronach internetowych:
www.poznaj-swoj-kraj.pl; zskosiby.wieliczka.pl;
www.urokinaszejokolicy.wordpress.com.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. z 2019r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu
posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
3. Informacje o nagrodzonych pracach oraz finale konkursu, będą opublikowane w
miesięczniku „Poznaj Swój Kraj”, na jego stronie internetowej www.poznaj-swojkraj.pl, stronie internetowej Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby w Wieliczce
www.zskosiby.wieliczka.pl, stronie poświęconej konkursowi www.urokinaszejokolicy.
wordpress.com oraz prasie.

Przyjemnego zwiedzania okolicy oraz miłej pracy
życzą organizatorzy konkursu nauczyciele Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby
Krystyna Kluska, Renata Zawora, Justyna Koszler

