BEMOWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„ZAWODY ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE”
Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego, twórczego
konstruowania własnej kariery zawodowej. Spojrzenie przez obiektyw na współczesny rynek pracy, zawody,
maszyny i ludzi.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia o tematyce konkursowej.
Wywołane i dostarczone zdjęcia powinny mieć format 15 x 21.
Zdjęcia należy dostarczyć do 25.01.2019 r. do p. Katarzyny Dzwonowskiej (Filia)
lub p. Danuty Dziadyk-Szczepińskiej (Duża Szkoła) lub zostawić w teczce
na recepcji w Dużej Szkole.
Do pracy konkursowej uczestnik jest zobowiązany dołączyć poniższe załączniki,
które znajdują się na recepcji w Dużej Szkole i poniżej w regulaminie:
 Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy
konkursowej (zał. nr 1);
 Oświadczenie rodzica, że dziecko jest autorem zgłaszanych zdjęć (zał. nr 2);
 Jeśli na zdjęciach zostały utrwalone rozpoznawalne twarze, wymagane jest dołączenie pisemnej zgody
sfotografowanej osoby na wykonanie i ewentualne wykorzystanie jej wizerunku (zał nr 3).
Każda praca ucznia powinna być opisana wg. schematu:
 tytuł pracy /opcjonalnie/
 imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły
Do pracy konkursowej powinny być załączone wszystkie wymagane od uczestnika zgody.
Gala wręczenia nagród na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 – 28 lutego 2019 roku.
Prawa autorskie
Uczestnicy konkursu przesyłając pracę konkursową do Organizatora konkursu Poradnię PsychologicznoPedagogiczną nr 20 dokonują przeniesienia autorskich praw do nadesłanej pracy. Organizator ma prawo do
publicznego udostępniania prac konkursowych na stronie internetowej należącej do Organizatora oraz
udostępnianie w Internecie, w tym na portalu społecznościowym.

1

Zał. nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianie pracy konkursowej Wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz upowszechnianie pracy konkursowej w ramach
Bemowskiego Konkursu Fotograficznego „Zawody zatrzymane w obiektywie” organizowanego przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 20 w Warszawie
Imię

i

nazwisko

rodzica…………………………………

Podpis……………………………

Data………………………

Zał. nr 2
………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica
………………………………………………………………..
miejsce zamieszkania

Oświadczam,

że

moje

dziecko………………………………………………………………..

uczeń

……………………………………….. jest autorem prac fotograficznych przygotowanych na bemowski
konkurs fotograficzny „Zawody zatrzymane w obiektywie”.

……………………………………………………….
Data,

czytelny podpis rodzica

zał. 3
………………………………………………..
imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku w ramach Bemowskiego Konkursu Fotograficznego
„Zawody zatrzymane w obiektywie” organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 20
w Warszawie
……………………………………………………….
Data,

czytelny podpis osoby fotografowanej
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