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Regulamin konkursu fotograficznego

,,50 lat - Uczelnia w obiektywie"

Pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej

I. Postanowienia ogolne

1. Celem konkursu jest nawi^zanie do historii i dnia codziennego Politechniki Opolskiej,
zwanej dalej Uczelni^, w jubileuszowym 50 roku jej powstania.
2. Organizatorami konkursu sa; zarz^d ZOZ NSZZ ,,Solidarnosc" przy Politechnice
Opolskiej, z siedzib^ w Opolu przy ul. Mikolajczyka 5, oraz Biuro Rektora i Sekcja
Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej, z siedzib^ przy ul. Proszkowskiej 76 w Opolu.
3. W konkursie dla osob wyroznionych przewidziane s^ nagrody rzeczowe, ktore zostana^
wr^czone podczas uroczystosci Jubileuszu Uczelni, ponadto wykonana zostanie
ekspozycja najciekawszych zdjec na wystawie, zorganizowanej w zwi^zku z 50-leciem
Uczelni oraz zostana^ opublikowane na stronach internetowych Organizatorow.
4. Przewidziane s^ nast^puj^ce nagrody: jedna nagroda glowna oraz dwa wyroznienia.
Organizatorzy zastrzegaj^ sobie mozliwosc zmiany podzialu nagrod.

II. Uczestnicy

1. W konkursie moga^ brae udzial wszyscy pracownicy, studenci, doktoranci,
wspolpracownicy, sympatycy itp., ktorzy w jakis sposob zwi^zani s^ z Uczelni^.

2. Kazdy Uczestnik moze przeslac maksymalnie 5 zdjec stanowi^cych cykl lub
pojedyncze uj^cie.
3. Z uczestnictwa w konkursie wylaczeni s^ Organizatorzy konkursu.

III. Zasady konkursu

1. Tematyka zdjec musi bye zwia_zana z Uczelni^ (wydarzenia, ludzie, budynki itp.).
2. Akceptowane b^d^ wyl^cznie prace autorskie (wlasne) Uczestnikow.
3. Prace nalezy nadsylac od Ixkwietnia do 30 wrzesnia 2016 r. Termin rozstrzygni^cia
konkursu jest przewidywany na pazdziernik 2016 r. Dokladny termin zostanie podany we
wrzesniu 2016 r. Wyniki konkursu oraz miejsce i czas wr^czenia nagrod zostana^ podane
na stronie internetowej http://www.solidarnosc.po.opole.pl/ oraz http://www.po.opole.pl/.
Nagrody musz^ bye odebrane osobiscie.

IV. Nadsylanie prac

1. Prace zgloszone do konkursu nalezy nadsylac droga^ elektroniczn^ na adres
iubileusz.foto@po.opole.pl.
2. Zdj^cia nadsyiane do konkursu musza^ bye zapisane w formacie JPG, oraz posiadac
minimaln^ rozdzielczosc 1 Mpx.
3. Do kazdego zdj^cia nalezy dodac krotki opis dotycz^cy czasu i miejsca jego
wykonania.
4. Zglaszaj^c prace konkursowe nalezy podac nast^puj^ce dane:

i nazwisko Uczestnika konkursu,



- adres zamieszkania,
- telefon kontaktowy,
- jednostka organizacyjna (dotyczy pracownikow Uczelni),
- deklaracje o zapoznaniu si$ z niniejszym Regulaminem konkursu: ,,Oswiadczam, ze
zapoznalem/am sie z Regulaminem konkursu".
- klauzul^: "Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
zgloszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z pozn. zm.)". Administratorem
danych osobowych jest Sekcja Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej.
5. Kazde zdj^cie w nazwie musi zawierac nazwisko autora (np. jan_kowalski.jpg).

1. Oceny nadeslanych prac dokona Jury powolane przez Organizatora.
2. W sklad Jury wejda^ przedstawiciele: ZOZ NSZZ ,,Solidarnosc" oraz Biura Rektora.
3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdje/5, ktore nie spemiaja^ zasad
Regulaminu.
4. Decyzje Jury s^ ostateczne i nie podlegaja weryfikacji.

VI. Prawa autorskie

Z chwil^ przeslania zdj^c do Organizatora Uczestnik:
1) oswiadcza, iz jest wyl^cznym tworca^ zdj^c w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
2) oswiadcza, iz zdj^cia nie naruszaj^ jakichkolwiek praw ani dobr osobistych osob
trzecich, a takze ze uzyskal wymagane prawem zgody osob przedstawionych na zdjeciach
na rozpowszechnianie ich wizerunku w zwi^zku z konkursem;
3) wyraza zgod? na publikowanie prac konkursowych na stronach internetowych:
-http://www.solidarnosc.po.opole.pl/, - http://www.po.opole.pl/.

k

Regulamin wchodzi w zycie po opublikowaniu na stronach -
http://www.solidarnosc.po.opole.pl /i - http://www.po.opole.pl/.


