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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - Mikołajkowego 

„Konkurs mikołajkowy PSR” 

 

PRZEPISY OGÓLNE: 

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.  „Konkurs 

mikołajkowy PSR” zwanego dalej „Konkursem” są Pomorskie Szkoły 

Rzemiosł, zwane dalej „Organizatorem”. 

 

2. Cele Konkursu: 

a) kultywowanie tradycji  świątecznych i okołoświątecznych,  

b) rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania fotografią,  

c) rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów w dziedzinie 

fotografii – techniką selfie,  

d) rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności 

uczniów. 

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie selfie wykonane w stroju 

mikołajkowym, elfa, czy renifera. 

 

 WARUNKI I TERMIN UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs  trwa w terminie od 4 grudnia do 6 grudnia 2020 roku.  

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Technikum Nr 

1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1  

3. Każdy z biorących udział w konkursie może nadesłać 

maksymalnie 1 zdjęcie.  

4. Zdjęcie należy przesłać drogą e-mail: konkurs@psr.gda.pl do 

dnia 4 grudnia do godz. 17.00 

5. W treści e-mail należy podać: imię, nazwisko i symbol klasy. 
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6. Zdjęcie należy przesłać ze szkolnego, przypisanego danemu 

uczniowi adresu email. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 

uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich 

danych osobowych na potrzeby Internetowego Konkursu- 

„Konkurs mikołajkowy PSR” (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.) 

oraz zgodą na publikowanie zdjęć na fanpage FB.  

8. Uczniowie niepełnoletni wysyłają zdjęcie wraz ze skanem lub 

zdjęciem oświadczenia rodzica/ prawnego opiekuna zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na 

potrzeby Internetowego Konkursu - „Konkurs mikołajkowy PSR” 

(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. 

Nr 133 poz. 833 z późn. zm.) oraz zgodą na publikowanie zdjęć 

na fanpage fb. 

9. Zdjęcia zostaną opublikowane na fanpage FB Pomorskich Szkół 

Rzemiosł. 

10. Konkursowe Jury, powołane przez dyrektora szkoły wybierze 

spośród nadesłanych prac 10 - 15 najlepszych zdjęć, które 

zostaną umieszczone na fanpage FB Pomorskich Szkół Rzemiosł 

do 5 grudnia do godz. 18.00, na które będzie można głosować 

za pomocą polubień (“lajków”) na FB w terminie do 6 grudnia 

do godz. 20.00  

11. Ocenie będzie podlegać:  

a) kreatywność, innowacyjność,  samodzielność 

wykonanego zdjęcia, 

b) walory artystyczne, 

c) kultywowanie tradycji. 

12. Wygrywają 3 zdjęcia z największą liczbą polubień. Nagrodami są 

bony upominkowe do sklepu Empik  w kwocie: 

I Miejsce – 150 zł 

II Miejsce – 100 zł 

III Miejsce – 50 zł 

do odebrania z portierni szkolnej po 10 grudnia 2020 r.  

 

  


