
Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych  

z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania:  

„Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

REGULAMIN 
Konkursu Fotograficznego  

„ZDROWIE W OBIEKTYWIE” 
 

I. Cele i tematyka konkursu: 
 

1. Organizatorem konkursu jest: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. 

2. Celem konkursu jest:  
 popularyzacja aktywności fizycznej, 
 poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowego trybu życia, 
 rozwijanie zdolności artystycznych i estetycznych uczniów, 
 przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii) poprzez zachęcanie i zainteresowanie  
      młodzieży fotografią o tematyce zdrowotnej, 
 rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów, 
 promocja sportu na terenie miasta Dynów. 
 

3. Tematyką zdjęć jest: ukazanie wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w formie fotografii: 
plenerowej, reportażowej, fotokolażu. 

II. Zasady konkursu: 
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ze szkół dynowskich w wieku 12 – 20 lat.  
      2.       Czas trwania konkursu: 01.05.2017r. - 15.08.2017r. 
      3.    Przystąpienie do konkursu jest zarazem akceptacją niniejszego regulaminu i zapewnieniem przez uczestnika/autora 

zdjęć, że: 
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie 

są kopią fotografii wykonanych przez inne osoby,  
b) nie narusza praw autorskich  osób trzecich, 
c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych - 

uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z 
regulaminem konkursu. 

 
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace. 
5. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być wywołane w formacie 15x21. 
6. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż z wyłączeniem 

fotokolażu. 
      7.       Do pracy należy dołączyć opis:  
 - dane autora ( imię i nazwisko, szkoła, klasa), 
 - dane opiekuna. 
 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. Orzeczenie składu jury jest 

ostateczne. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.09.2017r. 
2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 
3. Wręczenie nagród przewidziano na koniec września 2017r. O dokładnym terminie wręczenia uczestnicy konkursu 

zostaną poinformowani przez organizatora. 
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac konkursowych i zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania dla celów 

związanych z realizacją zadania: Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na 

wolnym powietrzu pod hasłem „BIEGNIJ PO ZDROWIE”. 
 
IV. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 
3. Prace konkursowe prosimy przesłać na adres: 

 
 
 

 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych  

w Dynowie 
ul. Polna 3, 36 – 065 Dynów 

(z dopiskiem) Konkurs „Zdrowie w obiektywie” 


