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KONKURS FOTOGRAFICZNY  

"INSPIRACJE COCO CHANEL W ŻYCIU KOBIETY 

WSPÓŁCZESNEJ" 

 

Organizatorami konkursu są: 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Liceum Plastyczne w Raciborzu oraz 

Polskie Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur. 
 

 

Konkurs ma na celu: 
 

- odkrycie śladów dziedzictwa Coco Chanel w XXI wieku, w szczególności w życiu kobiet, 

- uwrażliwienie na piękno sztuki użytkowej, 

- rozwijanie technik fotograficznych wśród młodzieży, 

- aktywne zaangażowanie młodych w promocję kultury francuskiej. 

 

Konkurs polega na przygotowaniu prac fotograficznych ukazujących inspiracje postacią i dorobkiem Coco 

Chanel w życiu codziennym kobiety współczesnej.  

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 

szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 

 

Każdy z uczestników powinien przygotować zdjęcia w formacie A4 (21x30cm) zapisane w formacie JPEG 

oraz w wersji papierowej. 

 

Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem powinny być przesłane pocztą na adres organizatora 

do 15.05.2013 r:  

ZSO nr 1 Liceum Plastyczne, ul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz,  

z dopiskiem „Coco Chanel”  

 

 i zwierać 2 wersje pracy: papierową oraz jej zapis elektroniczny na płycie CD. 

 

Każda praca nadesłana na konkurs powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autora. 

 

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2013 roku. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 
1. W celu wzięcia udziału w konkursie, uczestnik prześle swoje prace (maksymalnie 3 zdjęcia) na adres 

organizatora wraz z kartą zgłoszenia (załącznik 1). 

 



2. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada wszelkie prawa 

do zgłoszonego zdjęcia. W przypadku zakwestionowania praw do zdjęcia przez inną osobę, zostanie ono 

usunięte z konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich odpowiedzialność ponosi zgłaszający zdjęcie 

do konkursu. 

 

3. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie 

przyjętych norm obyczajowych.  

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wyżej 

wymienionych wymogów. 

 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez 

organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. (ustawa o ochronie danych osobowych 

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

 

PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE 

 
1. W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje zdjęć będących wynikiem indywidualnej pracy 

twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich, nigdzie wcześniej nie publikowane oraz wolne od 

wad prawnych. 

 

2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca, wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora konkursu nadesłanych zdjęć, w dowolnym czasie i formie. 

 

NAGRODY 
 

1. Organizator przyzna nagrody I (pierwsze) miejsca w każdej z kategorii: szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych oraz po jednym wyróżnieniu.  

 

2. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody w gotówce. Nie ma 

możliwości zamiany nagrody na inną. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. 

 

3. Ostateczna decyzja o wygranej należy do organizatorów konkursu.  

 

4. Decyzja o wygranej nie podlega reklamacji. 

 

TERMINY 
 

1. Prace konkursowe można nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do 15.05.2013 r. 

Zdjęcia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data stempla pocztowego). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Postanowienia niniejszego regulaminu konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatorów konkursu i jest ostateczna. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa 

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Informacje o konkursie również na stronie: www.zso1raciborz.pl 


