Regulamin Konkursu: Ojczyzna to moja Matka.
J. Paweł II

I. Organizator

Zespół apostolski Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego.
II. Cel:
konkurs organizowany jest w celu promowania piękna ziemi ojczystej.
III. Czas trwania:
Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem 26 października 2019 r. i trwa do 1 maja 2020 r.
Finał 26 maja 2020 r. w Zakopanem. (Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą).
IV. Miejsce:
Terenem wykonywania zdjęć jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
V. Kategorie:
Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:




Krajobraz,
Zwierzęta,
Człowiek.

VI. Adres nadsyłania prac:
S. Grażyna Powierża
Grunwaldzka 9b
34-500 Zakopane
z dopiskiem: Konkurs

VII. Format zdjęć:
 Zdjęcia muszą być wywołane w rozmiarze A4 zapisane na płycie CD w formacie JPG.
 Płytkę należy opisać :tytuł, kategoria, autor, miejscowość, rok powstania fotografii.
Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym szczególnie
dóbr osobistych osób trzecich.
VIII. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
IX. Zgłoszenie:
 Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać kartę zgłoszenia ze stronywww.u-pallotynek.pl,,
 Każdy uczestnik może przesłać trzy fotografie po jednej z każdej kategorii.

X. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Uczniowie/ opiekunowie prawni w przypadku osób niepełnoletnich /, którzy wezmą udział w konkursie
zobowiązani są do wyrażenia zgody na akceptację regulaminu i udzielają organizatorowi nieodpłatnej ,
nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora
oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.
XI. Kryteria oceny:
 Jury wyłoni zdjęcia zakwalifikowane do konkursu, które otrzymają tytuł finalisty,
 Spośród zwycięskich zdjęć Jury przyzna nagrody w każdej z kategorii,
 Organizator poinformuje o wynikach konkursu na stronie www.u-pallotynek.pl oraz na Facebooku –
Siostry Pallotynki.

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego
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Dane uczestnika konkursu

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………...
2. Adres…………………………………………………………………………………...
3. Numer telefonu………………………………………………………………………...
4. Adres e-mail……………………………………………………………………………

Tytuł fotografii i opis zdjęcia (gdzie zostało zrobione, co przedstawia , rok wykonania fotografii)

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

Oświadczenie

Oświadczam , że jestem autorem nadesłanego zdjęcia oraz że nie naruszam jakichkolwiek praw osób trzecich oraz
obowiązujących przepisów prawa. Udział w konkursie jest jednoznaczny

z wyrażeniem zgody na bezpłatne

wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych przez organizatora- Zespół Apostolski Zgromadzenia Sióstr
Apostolstwa Katolickiego

…………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” przez organizatora Zespół Apostolski Zgromadzenia Sióstr
Apostolstwa Katolickiego w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania zgłoszonych fotografii.

……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis)

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej
(wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich)

Ja,

niżej

podpisana

/y

…………………………………………………

…………………………………………………..................

jako

przedstawiciel

ustawowy

nieletniego

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie fotograficznym na zasadach

określonych w Regulaminie konkursu Ojczyzna to moja Matka – Jan Paweł II - .

……………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis)

