
 
 

 
 

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi 
ogłasza 

V konkurs fotograficzny „WAKACJE  2015 W OBIEKTYWIE” 
 

Regulamin 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Dyrekcja ZPO w Słupi Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra . 
2. Konkurs ma zasięg szkolny i przedszkolny. 
3. Prace oceni jury powołane przez Dyrektora ZPO w Słupi Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa 

Kopra. 
4. Termin składania prac od 15 lipca 2015r. do 31 sierpnia 2015r. 
5. Ogłoszenie wyników – po 20 września 2015r. 
6. Przewidziano nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Wszyscy laureaci otrzymają 

nagrody rzeczowe.  
 
Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZPO w Słupi Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa 
Kopra i Przedszkola Publicznego. 

2. Na konkurs można przesyłać  fotografie krajobrazu wakacyjnego (bez postaci ludzi) wykonane w 
dowolnym miejscu. 

3. Na konkurs można przesłać  maksymalnie 2 cyfrowe fotografie w rozmiarze do 3 MB jedna.  
4. Zgłoszenia należy przesyłać  mailem, w którym trzeba podać: imię, nazwisko autora, klasę, tytuł 
     fotografii i jej krótki opis.  
5. Zdjęcia o bardzo niskiej rozdzielczości oraz bez opisu nie będą brały udziału w konkursie. 
6. Adres mailowy, na który należy przesyłać prace: spslupia1@op.pl, spslupia@slupia.pl 
 
Postanowienia końcowe 
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika 
zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych wraz z pracami wynikającą z 
przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
3. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników 
konkursu. 
5. Wszystkie zdjęcia przechodzą na własność organizatora 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej 
wystawie fotograficznej. 

 
      ORGANIZATOR 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 
w Słupi 
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