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REGULAMIN 

KONKURSU FOTOGRAFII KULINARNEJ  

„Smakowite kadry” 

 

§ 1 

 Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

 w Siennicy Różanej. 

§ 2  

Cele konkursu 

1. Upowszechnianie mody na stylizację żywności. 

2. Uwrażliwienie na estetykę i piękno kompozycji żywności na talerzu. 

3. Rozwijanie zainteresowania technikami fotograficznymi. 

4. Promowanie młodych talentów. 

5. Rozbudzanie kreatywności i inspirowanie do pracy twórczej. 

§ 3  

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej artystycznej fotografii dowolnej 

potrawy. 

§ 4  

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  

z województwa lubelskiego. 

§ 5  

Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie i posiadać jednego autora.  

3.  Fotografie zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej nagrodzone/wyróżnione  

w innym konkursie, nie mogą naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich.  

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie dwie prace. 

5. Nadesłanym fotografiom należy nadać tytuły. 
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6. Zgłaszaną pracę należy przekazać w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

smakowitekadrykonkurs@gmail.com, wraz  podpisanym formularzem 

zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu . 

7. Zgłoszenie do Konkursu „Smakowie kadry” jest równoznaczne z oświadczeniem o:  

a. wyrażeniu zgody przez uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych  

na potrzeby Konkursu (w tym na publikację własnego wizerunku w związku  

z ogłoszeniem wyników Konkursu);  

b. wyrażeniu zgody na nieodpłatne, bezterminowe i bez ograniczeń  

co do terytorium udzielenie Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Siennicy Różanej prawa do wykorzystania fotografii na wszystkich polach  

eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie  

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 

8. Wysyłany plik musi mieć rozdzielczość (długiego boku) nie mniejszą niż 3000 pikseli. 

9. Obróbka fotografii przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach 

polegających na rozjaśnianiu, regulacji kontrastu, redukcji koloru itp. Wszelkie inne 

zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. 

 

§ 6  

Ocena prac  

1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja, które przyzna I, II, III miejsca 

oraz wyróżnienia. 

2. Dla wszystkich laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

3. Komisja Konkursowa może przyznać także inne nagrody i wyróżnienia,  

w uzasadnionych przypadkach.  

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac na stronie 

internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej oraz 

szkolnym profilu na portalu społecznościowym facebook. 

5. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.  

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

7. Kryteria oceny nadesłanych fotografii: 

a. zgodność pracy z tematem Konkursu, 

b. kreatywność autora pracy, 

c. pomysłowość, oryginalność ujęcia, 

mailto:smakowitekadrykonkurs@gmail.com
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d. techniczna poprawność wykonanej fotografii. 

8. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i wiążący dla uczestników Konkursu. 

 

§ 7  

Terminarz 

1. Prace konkursowe wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć do 30 listopada 

2021 r. na adres poczty elektronicznej: smakowitekadrykonkurs@gmail.com 

2.  Prace dostarczone po terminie podanym w punkcie 1 nie będą brały udziału  

w Konkursie.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do  06 grudnia 2021 r.  

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowana na profilu społecznościowym szkoły - 

facebook do 10 grudnia 2021 r. Laureaci oraz osoby nagrodzone zostaną 

poinformowane drogą mailową o wynikach konkursu. 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie . 

2. Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej przysługuje 

wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie konkursu  

oraz interpretacji niniejszego Regulaminu. 

3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zastrzega sobie prawo do zmiany 

regulaminu Konkursu w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w konkursie. 

4. W zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Konkursu organizator 

udziela informacji za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej 

smakowitekadrykonkurs@gmail.com 

5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala organizator. 
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Załącznik. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie fotografii kulinarnej 

 „Smakowite kadry” 

 

Imię i nazwisko autora 

fotografii 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

Nazwa szkoły i dane 

teleadresowe szkoły 

 

 

 

klasa  

Imię i nazwisko opiekuna 

ucznia 

 

Tytuł/y nadesłanych prac 

 

 

 

❖ Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia.  

❖ Zgłoszone prace są autorstwa mojego dziecka i nie były nigdzie dotąd publikowane. 

❖ Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. 

❖ Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe i bez ograniczeń co do terytorium 

udzielenie Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 

prawa do wykorzystania fotografii na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 

w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880 z późn.zm.).  
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❖ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w 

związku z udziałem w Konkursie fotografii kulinarnej „Smakowite kadry” 

organizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy 

Różanej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1000). Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę 

mogła/mógł odwołać zgodę przez złożenie pisemnego wniosku w sekretariacie Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.  

❖ Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż:  

a. administratorem danych osobowych mojego dziecka jest Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, tel. tel. +48 82 575 92 87, adres  

e-mail: zsckrsiennica@ckrsiennica.pl;  

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu: +48 82 575 92 87; 

c. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka, prawo 

do ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

d. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych;  

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Miejscowość, data 

  

 


