
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Foto-inspiracje 2021 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

im. Jana Szczepanika w Tarnowie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-4 o profilu fotograficznym. 

3. Tematyka konkursu dla poszczególnych klas: 

 

a)  klasa 1 

- temat 1 – „Dowolny temat” 

- temat 2 - „Monochromatyczna fotografia” 

 

b)  klasa 2 

- temat 1 - „Człowiek” 

- temat 2 - „Cienie” 

 

c) klasa 3  

- temat 1 - „Zabawa z perspektywą” 

- temat 2 - „Złota godzina" 

 

d) klasa 4 

- temat 1 – „Studio ciała ludzkiego" 

- temat 2 – „Fotografia nocna” 

 

4. Uczestnicy konkursu dokonają własnej interpretacji w/w tematów. 

5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały 

uprzednio zgłoszone do innego konkursu. 

6. Każdy uczestnik z danego rocznika może przygotować dwie prace (po jednej na 

dany temat). 

7. Zdjęcia należy wykonać w technice cyfrowej w formacie A4, 300 dpi. Do zdjęć 

należy dołączyć ich wersję elektroniczną w formacie plików JPEG i rozdzielczości 

300 dpi. 

8. Zdjęcia należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu (imię i nazwisko, 

klasa, temat [w języku polskim oraz angielskim]). Dla zdjęć w wersji 

elektronicznej należy w/w informacje nanieść w nazwie pliku. 



9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii 

o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, prac wulgarnych oraz 

naruszających niniejszy regulamin. 

10.  Prace nadesłane na konkurs nie zostają zwrócone autorom. 

11.  Prace należy składać do 10.03.2021 r. 

a) zdjęcia w formacie A4 – sekretariat szkolny 

b) zdjęcia w wersji elektronicznej - adres mailowy zsoit.konkurs@gmail.com 

w temacie „Foto-inspiracje – temat, imię i nazwisko oraz klasa. 

12.  Prace będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową, która 

uwzględniać będzie kryteria merytoryczne, wartość artystyczną, jakość techniczną 

oraz poziom estetyczny prac. 

13.  Wyniki konkursu ogłoszone będą 20.03.2021 r.  

14.  Dla laureatów pierwszych miejsc z każdej klasy / każdego tematu przewidziane są 

nagrody rzeczowe.  

15.  Z każdego tematu 3 najwyżej oceniane zdjęcia będą brały udział 

w konkursie międzynarodowym „FOTOGRAFIE 2021”. 

16.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i oznacza jednocześnie zgodę 

na publikację zdjęć w ramach międzynarodowego konkursu „Fotografie 2021” (strona 

konkursu, FB, Instagram itp.) 

17. Uczestnik konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, 

które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. 

18.  Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres: zsoit.konkurs@gmail.com 

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane 

zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych- RODO) (Dz. Urz. UE L 119,  s. 1), informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 9, 33-

100 Tarnów reprezentowany przez mgr Sławomira Susa - Wicedyrektora 

Szkoły. 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia 

wewnątrzszkolnego etapu konkursu fotograficznego „Foto-inspiracje 2021” na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3) W razie spełnienia warunków pkt. 15 niniejszego regulaminu dane osobowe (imię     

i nazwisko ucznia, klasa oraz kategoria/tytuł pracy) wraz z pracami konkursowymi 

przekazane zostaną do organizatora konkursu międzynarodowego „FOTOGRAFIE 

2021”, którym jest SŠOS Vizovice, Tyršova 874 Vizovice. Organizator konkursu 

jest administratorem danych osobowych. 
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4) Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres przebiegu 

konkursu i publikacji wyników. 

5) Obowiązuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednoczesna odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

Ponadto poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).  

 


