
 

 

 
 

Regulamin konkursu fotograficznego: 

„Ratownictwo z pasja w obiektywie” 

 

 

I. Organizator: 

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach 

II. Partner projektu: 

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika 

w Kętach 

III. Opiekun merytoryczny: 

Tomasz Biernat - fotograf 

IV. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży 

2. Rozwijanie pasji 

3. Dokumentacja fotograficzna pracy ratowniczej 

4. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace fotograficzne 

V. Tematyka prac: 

Obraz fotograficzny „ratownictwa z pasją” podczas prowadzonych eventów, szkoleń, 

ćwiczeń, akcji ratowniczych, życia remizy i życia ratownika. 

 

VI. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs jest organizowany dla uczniów PZ NR 10 SME 

2. W przypadku uczniów niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest 

zgoda i podpis rodziców lub prawnych opiekunów (Załącznik nr 1) 

3. Każdy z autorów może przygotować 12 fotografii konkursowych 

4. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 

5. Prace w formacie „jpg" o wymiarach min. 1200 x 1600 pikseli należ złożyć 

bezpośrednio u organizatora lub partnera projektu. 

6. Materiał fotograficzny w wersji elektronicznej należy uzupełnić o: 

- tytuł pracy 



 

 

- imię i nazwisko autora, wiek, klasa 

- adres, telefon kontaktowy 

- oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (Załącznik nr 2) 

 

7. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora. 

 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem zgody do 

nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: 

- pokonkursowa wystawa prac 

- umieszczenie prac na serwisach internetowych organizatora 

- materiały promocyjne organizatora 

- artykuły pokonkursowe 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o 

niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz 

niespełniających wyżej wymienionych wymogów. 

10. Wszystkie oświadczenia i zgłoszenie do udziału w konkursie należy przesłać na 

adres organizatora: admin@gpr.ospkety.pl w terminie do 28 listopada 2015 r. 

11. Organizator potwierdzi rejestrację uczestnika w konkursie i będzie przesyłał 

informacje o terminach i miejscach przewidzianych do sesji zdjęciowych na adres 

e-mail i sms uczestnika. 

VII. Terminarz: 

1. Konkurs trwa od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. 

2. Termin nadsyłania prac mija 1.V.2016 r. 

3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. 

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo w terminie 

wyznaczonym przez organizatora. 

5. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia pokonkursowej wystawy 

nagrodzonych prac 

w terminie wyznaczonym przez organizatora. 

 

 

VIII. Nagrody: 

1. Prace laureata konkursu zostaną wykonane w formie wystawy /koszt po stronie 

organizatora/ 

2. Wystawa będzie prezentowana na terenie gminy Kęty w jednostkach kultury oraz na 

eventach, w których uczestniczy organizator /SGGW, MSW, Itaka/ 

3. Docelowo prace będzie można oglądać w remizie OSP Kęty 

4. Ze wszystkich prac konkursowych zostaną wybrane zdjęcia do rocznego kalendarza 

GRP OSP Kęty 
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5. Laureat/ci konkursu otrzymają tytuł oficjalnego fotografa GPR OSP Kęty 2016 

IX. Uwagi dodatkowe: 

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Zespół Organizacyjny. 

 

 

X. Kontakt do osób odpowiedzialnych: 

Marcin Bieniek  admin@gpr.ospkety.pl 
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Załącznik nr 1 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna1 

 

Imię nazwisko: ………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy:…………………………………………………. 

 

w projekcie fotograficznych „ratownictwo z pasją..” organizowanym przez GPR OSP Kęty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Podpis rodziców 

                                                 
1 Właściwe podkreślić 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU, OŚWIADCZENIA 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...........................................................................  

 Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………. 

 Adres e-mail:…………………………………………………………………………………. 

2. Adres stałego zameldowania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

3. Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przedstawionych przeze mnie fotografii. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002r.. 

poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodziców Podpis uczestnika konkursu 

 

(w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 


