Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego
„Fotografia mobilna w fryzjerstwie”
Rok szkolny 2020/2021

1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli przedmiotów z obszaru usługowadministracyjnego.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas technikum i BSI w Zespole Szkół
Technicznych.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu tj. 15.02.2021 r. i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. do dnia 31.03.2021 r.
4. Cele konkursu:
- popularyzowanie wiedzy z branży fryzjerskiej,
- prezentacja umiejętności fryzjerskich,
- tworzenie zindywidualizowanego wizerunku postaci,
- rozwijanie umiejętności fryzjerskich w projektowanie fryzur,
- doskonalenie umiejętności fotograficznych,
- wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.
5. Przedmiotem fotografii powinny być fryzura w dowolnym stylu z uwzględnieniem: koloru, ozdób
i akcesoriów do dekoracji w swobodnej przestrzeni (dom, salon fryzjerski, krajobraz itp.)
6. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
7. Każdy z autorów przesyła prace w formie elektronicznej do dnia 31 marca 2021r .
do p. Magdaleny Kruk-Cieślik i p. Angeliki Bartoszek-Kozy na pocztę Outlook.
Fotografia konkursowa powinna być z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, tytułem pracy oraz
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia (oświadczenia dostępne u organizatorów
konkursu).
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych
na konkurs na swojej stronie internetowej, a także na wystawie pokonkursowej i w ewentualnych
wydawnictwach miejskich i uczelnianych.
9. Nadesłanych na konkurs prac organizatorzy nie zwracają.
10. Fotografie powinny generować pozytywny wizerunek.
11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich
do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Osoba zgłaszająca prace na konkurs udziela organizatorom nieodpłatnie i niewyłącznej licencji
na publikacje przysłanych zdjęć lub ich fragmentu w celach związanych z konkursem i promocją
organizatorów
13. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.
14. Istnieje możliwość przedstawienia zdjęcia wykonanego wcześniej (np. w ubiegłym roku) pod
warunkiem, że zostaną spełnione warunki zawarte w punktach 4 i 5.
15. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii,
postaci elektronicznej lub zeskanowane w jak największej rozdzielczości.
16. Prace należy dostarczać od 15.02.2021 r. do 31 marca 2021 r. do pani Magdaleny KrukCieślik i pani Angeliki Bartoszek-Kozy w formie elektronicznej na Outlook.
17. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w pierwszym tygodniu kwietnia 2021
r. (termin może ulec zmianie).
18. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
19. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do jury konkursu.
20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z
dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Życzymy powodzenia!
Magdalena Kruk-Cieślik,
Angelika Bartoszek-Koza

