Konkurs Fotograficzny
„Mój pupil”
dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej
im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie
1.

Regulamin konkursu
Konkursu fotograficznego „Mój Pupil”
I ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie, - Adriana
Nabiałczyk, nauczycielka biologii i przyrody
2. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
II CELE KONKURSU
1. Popularyzacja tematyki zamiłowania do zwierząt.
2. Uwrażliwienie na ich los.
3. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej pielęgnacji swoich pupili.
4. Rozwijanie zainteresowań fotograficznych
III ORGANIZACJA
1. Tematem Konkursu jest ukazanie piękna zwierząt żyjących i będących naszymi domownikami jak i
tych bezdomnych.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów klas
gimnazjalnych.
IV SKŁAD KOMISJI
Adriana Nabiałczyk – przewodniczący Komisji,
Monika Niemczyk – członek Komisji,
Anna Jarzyn – członek komisji
Magdalena Ciura sklep zoologiczny „Kameleon” – członek Komisji,

V PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach zwierząt
a. I kategoria – koty
b. II kategoria – psy
c. III kategoria – pozostałe pupile
2. Prace przekazywane mogą być wyłącznie osobiście do członków komisji lub sekretariatu szkoły
3. Do Konkursu jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 fotografie
4. Fotografię należy wykonać samodzielnie, w dowolnej technice, mogą być dowolnie ozdobione
5. Dopuszczalny każdy format fotografii
6. Każda fotografia powinna zawierać imię i nazwisko wykonawcy, imię zwierzaka, miejscowość
7. Konkurs realizowany jest w okresie od 15 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r.
8. O wyborze najlepszych zdjęć decyduje zgodność z tematem, pomysłowość oraz jakość wykonania.
9. Wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do 30 listopada 2018 r.
10. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście.
11.O miejscach i podziale nagród decyduje komisja konkursowa.
12. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące, zgody na przetwarzanie
przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2018 poz. 1000

