
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Sztafeta Pokoleń EKONOMa” 

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn.: „Sztafeta Pokoleń EKONOMa”, jest Zespół Szkół 

nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie 

2. Tematem Konkursu jest fotograficzna prezentacja sztafety pokoleniowej złożonej  

z uczniów i absolwentów koszalińskiego Ekonoma. Warunkiem jest pokrewieństwo członków 

sztafety, np. babcia, mama, siostra, uczeń – sztafeta 4 osobowa (absolwenci+uczeń). Sztafeta może 

też składać się tylko ze spokrewnionych uczniów lub tylko ze spokrewnionych absolwentów  

ZS nr 1 w Koszalinie. Zdjęcie może być wykonane w dowolnej aranżacji. 

3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i na 

szkolnym Facebooku. Planowana jest wystawa prac. 

4. Wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2021 r. 

 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia. 

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie i absolwenci koszalińskiego Ekonoma. 

4. Terminarz: 

• przyjmowanie prac: 1 – 18 czerwca 2021 r. 

• jury: Małgorzata Palonek – przewodnicząca, Paulina Brończyk, Bogusława Stawiarz-Karasińska, 

Joanna Podwińska 

• ocena zgłoszonych fotografii: 19 – 22 czerwca 2021 r., 

• wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25 czerwca 2021 r., 

• wręczenie nagród i dyplomów do 15 września 2021 r. 

5. Fotografie powinny być pracami autorskimi, wcześniej niepublikowanymi. 

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: konkurs.ekonom@wp.pl  

z dopiskiem „Sztafeta Pokoleń EKONOMa”. 

7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1. 

8. Zabrania się stosowanie fotomontażu. 

9. Wszystkie osoby znajdujące się na fotografii muszą wyrazić zgodę na publikację zdjęć w sieci 

(na szkolnym Facebooku i na stronie intrenetowej szkoły). 

 

 

 

 



 JURY  

1. Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie:  

Małgorzata Palonek – przewodnicząca, Paulina Brończyk, Bogusława Stawiarz-Karasińska, Joanna 

Podwińska. 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzja podjęta przez Jury jest ostateczna. 

 

NAGRODY 

1. Trzy zwycięskie prace konkursowe zostaną nagrodzone upominkami promocyjnymi 

koszalińskiego Ekonoma. 

2. Specjalna nagroda zostanie przyznana dla najdłuższej sztafety pokoleniowej koszalińskiego 

Ekonoma. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz  

w prasie, mediach i Internecie. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty 

elektronicznej lub telefonicznie do dnia 15 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

(dołączyć do pracy konkursowej scan/zdjęcie) 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Sztafeta Pokoleń EKONOMa” 

Imię:  

Nazwisko:  

Klasa/rok ukończenia szkoły:  

Liczba nadesłanych 

fotografii: 

 

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

Opis zdjęcia (imiona i 

nazwiska osób na zdjęciu, rok 

ukończenia szkoły) : 

 

 

Oświadczenie: 
1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że prawa 
osób, które znalazły się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć 
je przedstawiających również do celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia 
jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować 
przeciwko Organizatorowi Konkursu.  



                 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu 
Fotograficznego „Sztafeta EKONOMa”, z którym się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również 
zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikacje moich danych osobowych, jeśli znajdę się 
na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych. 

………………………………………………………………………….. 
data i podpis autora 

 


