Regulamin konkursu fotograficzno-plastycznego dla młodzieŜy
pn. „Ojciec i ja”.
Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów VIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki,
pn: „MęŜczyzna w rodzinie –Nadzieja i zagroŜenie”
Wyprawa w góry, szalona zabawa w basenie lub inne waŜne chwile spędzone z ojcem,
/ który jest zwykle zapracowany i zajęty przewaŜnie /, warto uwiecznić na fotografii lub
wykonać własnoręcznie pracę plastyczną.
1. Organizatorem konkursu jest:
 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w SkarŜysku-Kamiennej ul. Legionów
131
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w SkarŜysku-Kamiennej
ul. Czerwonego KrzyŜa 10
2. Konkurs odbywa się pod patronatem:
Prezydenta Miasta SkarŜyska-Kamiennej
Starosty Powiatu SkarŜyskiego
3. Kategorie konkursu:
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
 Praca plastyczna
 Fotografia
4. Przygotowanie prac konkursowych:
 Praca plastyczna, technika dowolna – rysunek, akwarela, pastel, grafika, technika
mieszana, wydzieranki lub inne o formacie A1
 Fotografia –w formacie: odbitki czarno - białe lub kolorowe na papierze
fotograficznym lub dowolnym o formacie A4.
5. Konkurs ma charakter otwarty.
W konkursie bierze udział młodzieŜ szkół gimnazjalnych klas I-III powiatu skarŜyskiego.
Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
na udział w Konkursie (zał. 1).
6. W Konkursie mogą brać udział - jedynie te prace, które nigdy wcześniej nie zostały
publikowane, jak równieŜ nie brały udziału w Ŝadnym konkursie.

7. Osoba wykonująca zdjęcie bierze na siebie odpowiedzialność za zgodę osoby znajdującej
się na nim. (zał. 2)
8. Przesłane zdjęcia i prace plastyczne nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania, fotografie
i prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach
reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja naleŜy do jury konkursu.
11. Prace naleŜy nadsyłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w SkarŜysku-Kamiennej ul. Czerwonego KrzyŜa 10 26-110 SkarŜysko-Kamienna
z dopiskiem „Konkurs fotograficzno-plastyczny”
lub
złoŜyć
osobiście
w
Powiatowej
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w SkarŜysku-Kamiennej ul. Czerwonego KrzyŜa 10, pokój nr.23 parter lub
w sekretariacie.
Do koperty naleŜy włoŜyć:
 Fotografię lub pracę plastyczną biorącą udział w konkursie, na odwrocie których
naleŜy umieścić następujące informacje:
− Imię i nazwisko autora zdjęcia lub pracy plastycznej
− Adres szkoły
− Imię i nazwisko opiekuna szkolnego
− podpisane oświadczenia (załączniki 1 – 2).
12. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie
biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie
w transporcie pocztowym oraz nie zachowanie warunków regulaminu.
13. Przesłane fotografie i prace plastyczne nie będą zwracane.
14. Lista zwycięzców zostanie opublikowane na stronie internetowej www.psseskarzysko.pl
15. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w terminie
późniejszym!!!!!!!
16. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
17.Regulamin konkursu wraz z załącznikami moŜna znaleźć na stronie internetowej
www.psseskarzysko.pl
18.Termin dostarczania/nadsyłania prac wraz z załącznikami: do 20 maja 2010 roku !!!
19.Szczegółowych informacji udziela: Beata CzyŜewska- Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w SkarŜysku-Kamiennej Tel. 41 25 11 868

zał. 1
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,
które nie ukończyło 18 roku Ŝycia, na udział w konkursie

.................................................................
(miejscowość, data)

Ja niŜej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy
………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym

wyraŜam

zgodę

na

udział

dziecka

w konkursie pn: „Ojciec i ja”
na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
Oświadczam takŜe, Ŝe zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej
twórczości
.................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, Ŝe nie
została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone
w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty.
WyraŜam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:
……………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w bazie danych organizatora konkursu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w SkarŜysku-Kamiennej ul. Czerwonego KrzyŜa 10
i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia
konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyŜej
.................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

Załącznik 2

Biorę odpowiedzialność za zgodę na publikację wizerunku osoby znajdującej się na
wykonanej przeze mnie fotografii.

……………………………………….
(Imię i nazwisko )

……………………………………….
(Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego )

