KONKURS FOTOGRAFICZNY
„AKTWNI ZIMĄ”
Jeśli lubisz zabawy na śniegu (zimowy sport), to zrób ciekawe zdjęcie podczas
aktywności fizycznej w czasie trwania ferii zimowych.
Fotografię w wersji elektronicznej lub wywołane zdjęcie należy przynieść
do biblioteki szkolnej mieszczącej się w budynku B (do p. Iwony Bukrejewskiej)
lub do p. Alicji Deresz-Armaty
Zdjęcia podpisz: imię i nazwisko autora, klasa.
Podpisz oświadczenie (dostępne w bibliotece szkolnej) o treści: "Oświadczam,
że jestem autorem/autorką załączonej fotografii oraz posiadam zgodę osoby
będącej na zdjęciu na publikację jej wizerunku oraz oświadczam, że zapoznałem/am
się z Regulaminem konkursu.”
Spośród przyniesionych prac komisja wybierze autorów najciekawszych
fotografii. Ich zdjęcia zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej
szkoły oraz w galerii stworzonej na korytarzu szkolnym.

Na fotografie czekamy do 18 lutego 2019 r.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu „Aktywni zimą” znajdują się na stronie

http://sp4.grajewo.com/

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Aktywni zimą”
Postanowienia ogólne.
1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązku uczestników konkursu
fotograficznego „Aktywni zimą”.
2.Organizatorem konkursu są p. I. Bukrejewska i p. A. Deresz-Armata.
3.Konkurs trwa od 19 stycznia do 18 lutego 2019 r.
4.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba ucząca się w SP 4 w Grajewie.
5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnikakceptuje bez zastrzeżeń Regulamin
zobowiązując się do przestrzegania jego postanowień.
Zasady Konkursu
1.Aby wziąć udział w Konkursie należy: zróbić zdjęcie podczas aktywności fizycznej,
wywołać zdjęcie lub przynieść do biblioteki na nośniku elektronicznym wraz z
podpisanym oświadczeniem: "Oświadczam, że jestem autorem/autorką załączonej
fotografii oraz posiadam zgodę osoby będącej na zdjęciu na publikację jej wizerunku
oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu”.
2.Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawidłowych danych osobowych.
3.Zdjęcia nie mogą mieć charakteru naruszającego dobre obyczaje.
4.Spośród zdjęć Uczestników, komisja konkursowa powołana przez Organizatora
dokona wyboru Uczestników, których prace zostaną nagrodzone. Organizator
informuje również, iż niektóre wybrane prace konkursowe ukażą się na stronie
internetowej szkoły.
5 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym
podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych.

Ochrona danych osobowych
1.Organizatorzy informują, że dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia zwycięzcy i przyznania mu
nagrody.
2.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).
3.Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, iż brak podania
danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.
6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie bez
podania przyczyny.

