
WYGRAJ PROFESJONALNĄ SESJĘ 
FOTOGRAFICZNĄ! 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

"WESOŁE DZIECIAKI ZE SZKOLNEJ PAKI" 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Wesołe dzieciaki 
ze szkolnej paki" (dalej: Konkurs). 

2. Organizatorami Konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Łozowej 77  
w Poznaniu. Koordynatorką konkursu z ramienia Rady Rodziców jest Daria Głodowska 
(fotoszkola21@op.pl). 

3. Uczestnikami Konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Poznaniu. Konkurs ma charakter 
wewnętrzny- prosimy o nierozpowszechnianie zdjęć poza teren szkoły. 

4. Nagrody: 

- główną nagrodą w Konkursie jest sesja fotograficzna, którą wykona Pani Marlena Kańduła 
https://kandula-fotografia.pl/. 

- nagrody za drugie oraz trzecie miejsce przyzna Rada Rodziców 

- zarówno prace, które zajęły pierwsze trzy  miejsca oraz prace pozostałych uczestników zostaną 
wydrukowane i zaprezentowane na terenie Szkoły po ogłoszeniu wyników 

5. Zasady Konkursu: 

- do wykonania jest zdjęcie, które uwiecznia osoby w chwili radości/ szczęścia. Na zdjęciu Uczestnik 
może znajdować się sam lub w towarzystwie przyjaciół, rodziny itp. Uczestnik może również 
sfotografować bliskie dla siebie osoby. 

- w Konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie - zdjęcie wybrane i przysłane przez Uczestnika.  

6. Termin zdania pracy konkursowej to 15.12.2022r. Zdjęcia należy wysyłać na adres e-mail: 
fotoszkola21@op.pl 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas wigilii klasowych w dniu 21.12.2022 r. przez 
wychowawców. Wyniki zostaną również wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich Uczestników 
konkursu i zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły i na profilu Facebook Szkoły. 

8. Zgłaszając Fotografie do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem zgłaszanych 
Fotografii. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że do zgłoszonych Fotografii przysługują mu 
autorskie prawa majątkowe oraz że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich, a także, że publikacja 
nadesłanych Fotografii oraz ich wykorzystanie przez Organizatora stosownie do zasad niniejszego 
Regulaminu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów. Uczestnik 
Konkursu równocześnie oświadcza, iż osoby uwidocznione na Fotografiach, których zgoda jest konieczna 



do ich publicznego udostępniania, publikacji i rozpowszechniania, wyraziły zgodę na publiczne 
udostępnianie, publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, 
że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu 
naruszenia ich praw przez wykorzystanie przesłanych przez Uczestnika Konkursu Fotografii, przejmie na 
siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz 
zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań, a także wstąpi do ewentualnego 
postępowania sądowego w miejsce lub po stronie Organizatora. 
 
9. Zgłaszając Fotografie do Konkursu, Uczestnik Konkursu zezwala na wystawianie Fotografii, a ponadto 
na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie Fotografii w materiałach promocyjnych związanych z 
Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na ich 
wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie i 
zwielokrotnianie Fotografii każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i 
wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie Fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, 
aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
 
10. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do korzystania z jego Fotografii w całości, jak również w 
postaci dowolnych fragmentów. 
 
11. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem 
i nazwiskiem oraz przynależności do klasy w celach informacyjnych. 
 


