
REGULAMIN 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

"BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Głównym organizatorem konkursu jest Straż Miejska w Gdańsku, ul. Elbląska 54/60.
2. Partnerami konkursu są: Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Rozwoju Społecznego,
PZU S.A. i Kosycarz Foto Press KFP.
3. W ramach konkursu powołuje się Komisję konkursową, która składa się z przedstawicieli
organizatorów i partnerów konkursu.
4.  Prawo  do  udziału  w  konkursie  przysługuje  uczniom  szkół  podstawowych
i gimnazjalnych. Tożsamość uczestników konkursu będzie potwierdzana na podstawie
legitymacji szkolnej.
5. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi, związanymi z przeprowadzeniem konkursu
kieruje organizator.

CELE KONKURSU

- promowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań w trakcie wakacji,
- poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

CZŁONKOWIE:

- Agnieszka Solecka – Kierownik Referatu Profilaktyki, Straż Miejska w Gdańsku,

- Marzena Kocik – Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku,

- Maciej Kosycarz – Foto Press KFP,

- Łukasz Szulc – Mł. Inspektor ds. Komunikacji Społecznej, Straż Miejska w Gdańsku.



HARMONOGRAM

I ETAP

1.  Do  dnia  19  września  2014  r.  (piątek) uczestnicy  konkursu  zobowiązani  są  do
dostarczenia  podpisanych  imieniem  i  nazwiskiem  autora  maksymalnie  5  fotografii
oraz  podpisanego  oświadczenia,  zgodnie  ze  wzorem,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do
niniejszego Regulaminu.  Zdjęcia  w formacie  15 cm x 21 cm oraz oświadczenie  należy
dostarczyć do siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku:

 osobiście do pokoju C2 (inspektorzy ds. Komunikacji Społecznej)
 wysłać  pocztą  na  adres  Straży  Miejskiej  w Gdańsku,  ul.  Elbląska  54/60,  80-724

Gdańsk  z  dopiskiem  "Konkurs  fotograficzny"  (decyduje  data  stempla
pocztowego).

2.  Z  chwilą  przystąpienia  do  konkursu  uczestnik  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne
wykorzystanie zdjęć w celach promocji konkursu.
3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace wykonane przez uczestnika, które nigdy
wcześniej nie zostały opublikowane, jak również nie brały udziału w żadnym konkursie.

II ETAP

1. Prace zostaną podzielone na dwie kategorie wiekowe:
 I. do lat 10,
 II. od lat 11 do 16.

Oceny przedstawionych prac dokona Komisja konkursowa.
2. Ocenie podlegać będą następujące elementy:

 zgodność z tematem konkursu,
 pomysłowość,
 walory artystyczne pracy.

3. Do finału konkursu przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów.
4.  Finał  konkursu  odbędzie  się  27  września  2014  roku  o  godzinie  11:00  (sobota)
w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku.
5.  Warunkiem  otrzymania  zaproszenia  na  finał  konkursu  jest  podanie  w  oświadczeniu
adresu e-mail lub numeru telefonu.
6. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do finału są zobowiązani

 przygotować się do wypowiedzi ustnej na temat okoliczności powstania fotografii,
 dostarczyć – najpóźniej w dniu finału – cyfrową wersję fotografii na CD lub pamięci

USB.
7. Komisja konkursowa po wysłuchaniu finalistów oceni prace w skali od 0-10 pkt.
8. Komisja konkursowa wyłania laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej.
9. Dla zwycięzców konkursu organizator przewiduje atrakcyjne nagrody.
10.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania  lub  odwołania  konkursu
oraz dokonywania zmian w Regulaminie konkursu.
11.  Dostarczenie  prac  oznacza  akceptację  warunków  określonych  w  niniejszym
Regulaminie.
12.  Nazwiska  zwycięzców  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  na  stronie
internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku.
12. Szczegółowych informacji udzielają inspektorzy ds. Komunikacji Społecznej – 58 301
30 11, wew. 114, l.szulc@sm.gda.pl, w.siolkowski@sm.gda.pl.



Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na:

1. Udział mojego dziecka ...................................................................... w konkursie
                                                                  (imię i nazwisko)

fotograficznym  "Bezpieczeństwo  na  wakacjach"  zorganizowanym  przez  Straż  Miejską
w Gdańsku.

2.  Przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Straż  Miejską  w  Gdańsku  w  celach
wynikających z Regulaminu konkursu fotograficznego pt. "Bezpieczeństwo na wakacjach"
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami).

3. Rozpowszechnianie wykonanych przez moje dziecko zdjęć w celach promocji konkursu
fotograficznego  "Bezpieczeństwo  na  wakacjach"  zorganizowanego  przez  Straż  Miejską
 w Gdańsku.

Oświadczam, że:

1  Posiadam  zgodę  osoby  znajdującej  się  na  wykonanej  przez  moje  dziecko  fotografii
na rozpowszechnianie jej wizerunku przez Straż Miejską w Gdańsku w celach promocji
konkursu fotograficznego "Bezpieczeństwo na wakacjach".

 .....................................................................
                                                                                                                                 imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

WIEK UCZESTNIKA KONKURSU: ...............

E-MAIL:...........................................................................

NR TEL:............................................................................


