
REGULAMIN KONKURSU „7 DNI  Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA” 

1. Organizatorzy to fundacje: Szerszy Kadr i Pozytywne Pomorze, dr Jarosław Kłodziński. 

2. Patronat honorowy - Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek. 

3. Zaproszenie kierujemy do fotografów profesjonalistów i amatorów. 

4. Autorami zdjęć mogą być: rodzice, dziadkowie, członkowie rodzin lub ich przyjaciele. 

5. Prace konkursowe należy przesłać do 30.04.2023 na adres fundacjaszerszykadr@gmail.com    

6. Tytuł maila „7 DNI Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA” 

7. Bohaterami zdjęć mogą być też dzieci z klas „0” szkoły podstawowej. 

8. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

9. Uczestnik do 18 lat załącza zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w konkursie. 

10. Obowiązki uczestnika konkursu:  

1) Wysłanie dokładnie 7 zdjęć w formacie .png lub .jpg do druku na karcie A 3, 

2) Rozmiar jednego zdjęcia do 3MB. Zwróć uwagę na jakość,  

3) Zgody na publikowanie wizerunku od WSZYSTKICH obecnych na zdjęciach osób,  

4)  Zdjęcia z osobami do lat 18 muszą mieć zgodę rodzica na publikacje wizerunku dziecka, 

5) Jedna osoba wysyła tylko jeden zestaw zdjęć, 

6) Zabrania się wysyłania pornografii, treści obraźliwych, 

7) Zabrania się wysyłania zdjęć innych autorów, 

11. Ocenie będzie podlegać wartość merytoryczna oraz wizualna zdjęć. 

12. Uczestników konkursu zaprosimy do wspólnej wystawy nadesłanych prac. 

13. Ogłoszenie wyników w maju 2023 roku. Wyślemy stosowne zaproszenia.  

14. Nagrody dla najlepszych autorów zdjęć do wyboru zgodnie z zajętym miejscem: 

1) Krótki film reklamowy o wskazanej placówce, 

2) Sesja zdjęciowa wskazanej grupy dzieci, 

3) Szkolenie z zakresu fotografii architektonicznej pod okiem profesjonalisty, 

4) Okolicznościowe puchary i dyplomy. 

15. Wyrażamy zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku osób ze zdjęć w celach  

            niekomercyjnych. Zgoda udzielana jest dobrowolnie, nieodpłatnie i bezterminowo. 

16. Dane uczestnika: imię i nazwisko, rok urodzenia, nr telefonu, nazwa placówki dziecka. 

17. Info o zdjęciu: miejsce, data oraz imiona i wiek osób na każdym ze zdjęć. 

18. Na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO, Fundacja jest administratorem Państwa danych          

           osobowych i mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,  

            uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia,  

             przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich        

             przetwarzania.          

                                                                                                                         Powodzenia                                                                                              
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