
 

 

 

 

Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa” 

w Grudziądzu 

 

ogłasza otwarty konkurs fotograficzny pt.: 

„ŻYCIE Z PASJĄ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Konkurs skierowany jest 

do młodzieży szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z Grudziądza i regionu. 

 
 

ZESPÓŁ PLACÓWEK MŁODZIEŻOWYCH  

„ BURSA” 
ul. Gen. Józefa Hallera 37       86-300 Grudziądz  

www.bursa.grudziadz.com 
tel. 56 64 350 00 e-mail:  zespolbursa@vp.pl 



 

Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można 

w niniejszym regulaminie oraz na : 

www.bursa.grudziadz.com 

www.facebook.com/pages/Zespół-Placówek-Młodzieżowych-Bursa 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ŻYCIE Z PASJĄ” 

 

I. Organizator. 

Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”, 

ul. Gen. J. Hallera 37, 86 - 300 Grudziądz 

tel. 56 64 350 00 

II. Uczestnicy konkursu. 

Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Grudziądza i regionu. 

III. Cele konkursu. 

1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

2. Prezentacje twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. 

3. Wskazywanie wartości, które sprawiają, że odkrywamy i rozwijamy pasje. 

IV. Zasady ogólne. 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

3. Format wywołanej pracy - A4 - 20 cm x 30 cm. 

4. Jeden autor może dostarczyć jedną fotografię. 

5. Prace należy dostarczyć w czytelnie podpisanej kopercie (imię, nazwisko autora, klasa oraz nazwa szkoły) 

wraz z kartą zgłoszeniową. 

6. Dostarczone prace nie będą zwracane i stają się własnością organizatora. 

7. Autorzy prac uczestniczący w konkursie zobowiązani są do podpisania oświadczenia o posiadaniu praw 

autorskich do nadesłanych prac oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Złożenie podpisu na karcie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. 

9. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik zobowiązany jest do 

dostarczenia zgody danej osoby na nieodpłatną publikację tego wizerunku. 

10. Organizator przyjmuje, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych 

i wyróżnionych w konkursie. 

12. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej. 

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

V. Terminy i nagrody. 

1. Wykonane prace należy dostarczyć osobiście do recepcji Bursy 

lub przesłać w kopercie do dnia 31. 03. 2016 r. na adres: 

Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa” 

ul. Gen. J. Hallera 37, 86 – 300 Grudziądz 

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny – Życie z pasją. 

(Nie ma możliwości dostarczenia prac drogą elektroniczną). 

2. Rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie Organizatora. O terminie ogłoszenia i wystawy pokonkursowej 

Organizator powiadomi uczestników na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub sms-em  na podany numer 

telefonu.  

3. Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez Organizatora, przyznając nagrody rzeczowe 



za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. 

4. Decyzje jury są ostateczne. 

5. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w transporcie oraz ewentualne nieterminowe dostarczenie 

prac przez pocztę. 

6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą mailową lub telefoniczną o wynikach 

konkursu. 

7. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej placówki: 

 

www.bursa.grudziadz.com 

www.facebook.com/pages/Zespół-Placówek-Młodzieżowych-Bursa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

do konkursu fotograficznego 

„Życie z pasją” 
 

Imię i nazwisko  

Klasa 

oraz nazwa i adres szkoły 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Tel. kontaktowy  

Adres e-mail  

Krótki opis fotografii 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu 

i akceptuję jego postanowienia w całości. Zgłaszając w/w fotografię do konkursu oświadczam, 

że jestem wyłącznym autorem fotografii. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych 

z niniejszym konkursem, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

............................................................................ 

(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

(wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka) 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) 

 

......................................................................................... 

 

w konkursie fotograficznym – Życie z pasją, 

organizowanym przez Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu. 

Oświadczam, że w całości akceptuję regulamin konkursu oraz zgadzam się 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach związanych 

z w/w konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

...................................................................... 

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


