Regulamin konkursu
"Kujawsko-pomorskie jakiego nie znacie"
w ramach
Edukacji regionalnej realizowanej w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU VII LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy

ogłasza II edycję konkursu fotograficznego
§ 1. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Konkursu jest VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Janusza Kusocińskiego
oraz Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy, ul. 11 Listopada 4, 85-643 Bydgoszcz.
2. Konkurs uwzględnia realizację zadań Edukacji regionalnej wpisanej w Strategię Rozwoju
Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020.
3. Fundatorem nagród jest: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY, WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU.
§ 2. CELE KONKURSU
1. Popularyzacja wiedzy o obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Bydgoszczy i regionu
kujawsko-pomorskiego
2. Rozwijanie zainteresowań poznawczych uczniów
3. Kształtowanie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego regionu i własnej tożsamości.

§ 3. ADRESACI KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów: klas siódmych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
§ 4. ZASADY KONKURSU
1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych (podpis
2. opiekunów na karcie zgłoszenia).
3. Tematyka tegorocznego konkursu fotograficznego obejmuje następujące kategorie:
Kultura i rozrywka, Las, Horyzont, Zabytki.
4. Na konkurs można przysłać jedno zdjęcie (dotychczas niepublikowane) w każdej
z powyższych kategorii, które pochodzi z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.
5. Oceniane będą fotografie w formacie 15x21 cm na papierze błyszczącym, do prac należy dołączyć
zdjęcia w formie elektronicznej (JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 2048x1365) na płycie CD
lub DVD. Prace nie będą zwracane.
6. Do prac należy dołączyć wypełnioną poprawnie i czytelnie kartę zgłoszeniową.
7. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

8. Prace należy składać bezpośrednio w sekretariacie VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Bydgoszczy lub przesłać na adres: VII LO, ul. 11 Listopada 4, 85-643 Bydgoszcz, z dopiskiem:
„Kujawsko-pomorskie jakiego nie znacie”.
9. Poprzez przesłanie zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) nieodpłatną publikację nadesłanych zdjęć na stronach internetowych organizatora i jego
oficjalnych partnerów oraz fundatorów nagród;
c) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu.
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych na konkurs pt.: „Kujawsko-pomorskie jakiego nie
znacie” zdjęć, jak również posiadam do nich wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniejące
na fotografii wyrażają zgodę na ich opublikowanie przez Organizatora konkursu”.
§ 5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
1. Nadesłane zdjęcia będą ocenione po zakończeniu konkursu przez powołaną przez Organizatora
komisję konkursową. Postanowienia komisji są ostateczne.
2. Spośród wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs, komisja wybierze najciekawsze, a ich
autorów wyróżni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
3. W każdej kategorii będą przyznawane nagrody i/lub wyróżnienia. Komisja konkursowa zastrzega
sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Zwycięzcy konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej i terminie wręczenia nagród na podany
adres e-mail lub telefonicznie oraz na stronie internetowej (zakładka Edukacja regionalna) organizatora
www.7lo.bydgoszcz.pl
5. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w drugiej połowie czerwca w 2018 r.
w VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Bydgoszczy, ul. 11 Listopada 4.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,
głos rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania
konkursu,
3. do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w regulaminie, o czym
poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej:
www.7lo.bydgoszcz.pl
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

Komisarz Konkursu:
Grzegorz Deptuła
Email: dg27@o2.pl

Karta zgłoszeniowa
"Kujawsko-pomorskie jakiego nie znacie"
Proszę wypełniać drukowanymi literami!!!

Imię i nazwisko ucznia
Nazwa szkoły, klasa
Adres szkoły
E-mail ucznia
Telefon ucznia

Kategoria: …………………………………………..
(Kultura i rozrywka, Las, Horyzont, Zabytki)

Tytuł zdjęcia / nazwa miejsca wykonania zdjęcia:

……………………………………………………… / ………………………………………………………

1) Oświadczam, że jestem autorem/autorką wymienionych zdjęć.
2) Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam, się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie –
www.7lo.bydgoszcz.pl
3) Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

…………………………………………………………………………………………………………………
Data/miejscowość/podpis uczestnika konkursu oraz podpis rodzica lub opiekuna

