
REGULAMIN KONKURSU NA REPORTAŻ Z DNIA JĘZYKÓW OBCYCH DLA 
GIMNAZJALISTÓW. 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Szczepanika Nr 1 w Krośnie.  

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZSP Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Udział w 

konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. Aby wziąć udział w konkursie 

należy zaakceptować warunki regulaminu. 

3. ZASADY 

Konkurs polega na nadesłaniu zdjęć lub filmu w postaci elektronicznej na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

Dzień Języków Obcych odbędzie się 11 grudnia 2015r. Należy wykonać reportaż z tego wydarzenia w formie 

serii zdjęć lub filmu (z kamery lub telefonu komórkowego). 

Zdjęcia w wersji elektronicznej muszą być w minimalnej rozdzielczości 400x600 pikseli. (max. 15 

zdjęć). Film nie może być dłuższy niż 3 minuty. 

Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu. Zgłoszenie na konkurs jest jednocześnie wyrażeniem zgody 

na pozostawienie zdjęć do dyspozycji organizatorów. 

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi oraz opublikowane na stronie 

krośnieńskiej telewizji „Obiektyw”. 

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w parach. 

4. TERMINARZ KONKURSOWY: 

Prace muszą zostać wysłane do 8 stycznia 2016 na adres konkurs.szczepanik@gmail.com lub dostarczone na 

nośniku elektronicznym (płyta, pendrive) organizatorom konkursu (p. Monika Leczek, p. Krystyna Kenar). Do 

zdjęć musi być dołączona zgoda na publiczne zaprezentowanie fotografii oraz oświadczenie, że uczestnik 

posiada prawa do tego materiału (to znaczy jest jego autorem). 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 29 stycznia 2016 . 

5. NAGRODY 

W konkursie zostanie przyznana 1 główna nagroda oraz 3 wyróżnienia. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Prace będą oceniane przez jury w składzie określonym przez organizatora. Jury zastrzega sobie prawo do 

innego podziału nagród. Jury zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zdjęcia do konkursu, jeśli w 

jakikolwiek sposób narusza prawa osób trzecich. 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. 
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