Regulamin
Konkursu Fotograficznego „Mój Pupil”
(edycja 2018)
1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „Mój Pupil” są: biblioteka szkolna VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku oraz p. Marzenna Skibicka.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego interesujących się
fotografią.
3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć nie więcej niż 3 samodzielnie wykonane fotografie
ulubionego zwierzęcia lub ulubionych zwierząt.
4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do biblioteki szkolnej lub do p. Marzenny Skibickiej
(sala 12) do dnia 11 marca 2019 r.; prace przekazuje się w postaci wydruku na papierze
fotograficznym o rozmiarach nie większych niż 30 cm x 45 cm.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do każdej pracy konkursowej jej wypełnionej
metryczki, przygotowanej wg wzoru określonego w załączniku do regulaminu, w tym wyrażenie
przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia albo przez pełnoletniego ucznia zgody na:
− wykorzystanie pracy konkursowej przez organizatorów konkursu w celach związanych z jego
tematyką,
− przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w celach związanych z jego
organizacją,
− wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu w celach związanych
z ogłoszeniem informacji o wynikach konkursu.
6. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez dyrektora szkoły.
7. Dla autorów najlepiej ocenionych prac konkursowych organizatorzy przewidują nagrody
i wyróżnienia.
8. Po zakończeniu konkursu prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
9. Dostarczenie prac oznacza akceptację regulaminu konkursu.

Załącznik do regulaminu konkursu „Mój Pupil”
Metryczka pracy konkursowej (proszę uzupełnić drukowanymi literami)
Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora:
Klasa:

Oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) ucznia lub pełnoletniego ucznia - autora pracy
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy* / pracy mojego dziecka**, złożonej na konkurs
„Mój Pupil”, przez organizatorów konkursu w celach związanych z jego tematyką.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie (w tym: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie,
przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie) moich danych osobowych* / danych
osobowych mojego dziecka** w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych i mojego wizerunku * / danych
osobowych mojego dziecka i wizerunku mojego dziecka** w celach związanych z ogłoszeniem
informacji o wynikach konkursu.
* dotyczy osoby pełnoletniej; ** dotyczy rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej

………………………………………………………………………………………………….……
czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) ucznia lub pełnoletniego ucznia

