PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W TARNOWIE
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI?
WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MARZEŃ.”
1)

Organizator konkursu
Konkurs fotograficzny pod tytułem „Kim będę w przyszłości? Wszystko zaczyna
się od marzeń” zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Tarnowie Biuro Karier i Projektów (ul. Mickiewicza 8, 33-100
Tarnów), zwaną dalej „Organizatorem”.
2)

Cel konkursu
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów – poprzez twórczość i
zaangażowanie – na znaczenie właściwego i trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
a w przyszłości odpowiedniego zawodu. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia
ukazującego kim będę w przyszłości. Jaki zawód będę wykonywał.
Pracę konkursową stanowi przebranie za pracownika / pracodawcę, następnie
udokumentowane na zdjęciu, zwanym dalej „Pracą”. Interpretacja tematu pracy zależy
od pomysłowości autora.
3)
a)
b)
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4)

Zasady uczestniczenia w konkursie
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Prace należy wykonać indywidualnie. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę.
Każdy Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwie propozycje przebrania
za pracownika / pracodawcę.
Zdjęcia Uczestnika konkursu powinny zostać zapisane na płycie CD/DVD
w formacie graficznym JPEG lub TIFF.
Sposób przebrania jest dowolny, liczy się pomysłowość i tematyczny związek
z nazwą konkursu.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
Uczestnika niniejszego regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w konkursie.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w odpowiednim terminie
na wskazany adres pracy spełniającej podane powyżej kryteria wraz z prawidłowo
wypełnianą kartą zgłoszenia.

Prawa autorskie
a) Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszona do konkursu praca stanowi jego
oryginalne dzieło i nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr
osób trzecich, a Uczestnik konkursu jest uprawniony do zgłoszenia pracy
konkursowej oraz do zezwolenia na jej wykorzystanie przez Organizatora.
b) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora konkursu.
c) Uczestnik wyraża zgodę na publikację zgłoszonych prac oraz publikację danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wieku.
d) Uczestnik konkursu oświadcza, że poprzez udział w konkursie nieodpłatnie
przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do
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konkursu pracy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
5)

Sposób składania prac konkursowych
Każda praca nagrana na płytę CD/DVD powinna być opatrzona godłem
Uczestnika, czyli słowem lub wyrażeniem umownie oznaczającym autora. Godło nie
powinno w czytelny sposób wskazywać autora pracy. Goło powinno zostać przepisane
do Karty zgłoszenia Uczestnika. Do płyty powinno zostać dołączone zdjęcie wielkości
15 x 21. Całość powinna zostać złożona w kopercie.
6)

Termin i miejsce nadsyłania/składania prac
Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 roku
do godziny 14.00. Prace złożone po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do
konkursu. W przypadku prac nadsyłanych decyduje data wpływu do uczelni.
Zgłoszenia i prace konkursowe przyjmuje p. mgr Monika Grela – Biuro Rektora,
Sekcja ds. Promocji, Budynek A. I piętro, pok. 113 a.
Adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Biuro Rektora Sekcja ds. Promocji
33-100 Tarnów
ul. Mickiewicza 8
Dodatkowych informacji o konkursie uzyskać można pod nr telefonu 14 63 16 603
7)

Komisja konkursowa
Prace oceniane będą przez 3 osobową Komisję w skład, której wejdą
przedstawiciele PWSZ w Tarnowie.
Podstawowym kryterium oceny złożonej pracy będzie pomysłowość, oryginalność,
samodzielność oraz wartość artystyczna nadesłanej pracy.
Decyzja komisji co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
8)

Ogłoszenie wyników konkursu
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 maja 2015 r. natomiast
nagrody wręczone zostaną 15 maja 2015 r. podczas Targów Pracy organizowanych
przez PWSZ w Tarnowie.
O miejscu i dokładnym terminie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem na podane w zgłoszeniach adresy).
Wszystkie zgłoszone do konkursu prace zostaną zaprezentowane podczas Targów
Pracy w dniu 15 maja 2015 r.
9)

Nagrody
Organizator przewiduje nagrody:
I miejsce: Tablet + dostęp do studia fotograficznego w PWSZ
II miejsce: Smartfon
III miejsce: Bon podarunkowy do zrealizowania w sklepie fotograficznym
10)

Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora
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wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1128 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych.
11)
Postanowienia końcowe
a) Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu prac.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej oraz do
nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku złożenia zbyt małej ilości prac (poniżej
15).
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki prac, a także za zabezpieczenie danych osobowych zawartych w
przesyłce.
d) Prace zniszczone lub niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w
konkursie.
e) Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje wszystkie warunki zawarte w
niniejszym Regulaminie.
f) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.
g) Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
h) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizację Konkursu.
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