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Regulamin konkursu pt. „JESTEM ECO – WYBIERAM ROWER”  

oraz WOJNY NA LAJKI 

 

 

I. Cele konkursu: 

- promocja zdrowia, 

- promowanie aktywności fizycznej/jazdy na rowerze jako źródła zdrowego stylu życia, 

- rozbudzenie pasji rowerowej, 

- pobudzenie wyobraźni uczniów szkół średnich, 

- podniesienie świadomości uczestników na temat społecznych korzyści z używania roweru 

jako środka transportu i relaksu, 

- rozwijanie pasji fotograficznej. 

 

II. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z powiatu puławskiego i okolic. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie. 

3. Zdjęcie może być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym 

(zaleca się ustawienie jak najlepszych parametrów obrazu w trosce o jakość zdjęcia). 

4. Zdjęcie musi być oryginalne i zgodne z tematyką konkursową. 

5. Nie należy przerabiać zdjęć z wykorzystaniem programów komputerowych.  

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska, szkoły do 

której uczęszcza a także zdjęcia konkursowego. 

7. Uczestnik wysyła zdjęcie drogą e-mailową na adres organizatora z podaniem:  

imienia, nazwiska, klasy, szkoły do której uczęszcza a także pisemnej zgody. 

8. Wymagana jest pisemna zgodna uczestnika konkursu (w przypadku osoby pełnoletniej) 

lub  Rodzica/Opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego. Bez wymaganej zgody zdjęcie 

nie będzie mogło wziąć udziału w konkursie fotograficznym. Oba formularze znajdują się  

w załączniku nr 1 i 2. 

9. Zgłaszając zdjęcie, uczestnik oświadcza, że jest ich autorem. 

 

III. Kryteria oceniania: 

Kryteria będą uwzględniać: 

- oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu, 

- kreatywność, 

- walory estetyczne zdjęcia, 

- zgodność z tematyką konkursu. 

 

IV. Jury:  

w skład jury będą wchodzić osoby związane ze sportem oraz fotografią. 

 

V. Nagrody: 

 

I,  II, III miejsce – sprzęt elektroniczny + akcesoria rowerowe ufundowane przez  

Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach 
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VI. Terminarz konkursu: 

1. Do dnia 25.05.2021 r. – należy przesłać zdjęcie konkursowe wraz ze zgodą na adres  

e-mailowy: 

 

rower@msz.pulawy.pl 

 

2. W dniach 26-28.05.2021 r. odbędą się stacjonarne obrady jury, które wyłonią 

zwycięzców konkursu. 

3. Uczestnik, który zajmie miejsce na podium drogą e-mailową zostanie poinformowany  

o szczegółach odbioru nagrody. Dnia 28.05.2021 r. na stronie internetowej a także fb 

szkoły zostaną zamieszczone nazwiska laureatów konkursu fotograficznego. 

4. Dnia 3.06.2021 r. w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. PCK  

w Puławach zostaną wręczone nagrody główne. 

 

VII. Uwagi:  

1. Organizator zastrzega sobie, że werdykt jury jest niepodważalny i nie można się od niego 

odwołać.  

2. Po ogłoszeniu werdyktu, w holu Szkoły Policealnej – MSZ. im. PCK w Puławach, 

zostaną wywieszone prace zwycięzców konkursu. 

 

WOJNA NA LAJKI 

 

Prace naszych uczestników znajdą się również na fb organizatora w celu przeprowadzenia 

konkursu na lajki. Takim sposobem zostanie przydzielona kolejna nagroda tzw. 

„publiczności”. Do wygrania SŁUCHAWKI  DOKANAŁOWE. 

Organizator sam umieści zdjęcia uczestników konkursu na fb szkolnym.  

Termin lajkowania: 10-25.05.2021 r. 

Podpisane zgody będą również obowiązywały w wojnie na lajki. 

Prosimy o indywidualne śledzenie funpage Szkoły Policealnej – Medycznego Studium 

Zawodowego im. PCK w Puławach.  Link: @mszpulawy  

Wyniki zostaną ogłoszone dnia 28.05.2021 r. 

 

Główny organizator przedsięwzięcia: 

                        Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach  

                        ul. Mickiewicza 29 

                        24-100 Puławy 

                        www.msz.pulawy.pl 

 

Kontakt do koordynatorów: 

 

rower@msz.pulawy.pl 
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Załącznik nr 1 

 

Zgoda na udział w konkursie pt. „JESTEM ECO – WYBIERAM ROWER” 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie fotograficznym pt. „JESTEM ECO – 

WYBIERAM ROWER” organizowanym przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium 

Zawodowe im. PCK w Puławach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych 

osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, a także na 

opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęcia w celach promocji konkursu przez organizatora 

przedsięwzięcia.  

 

 …………………………                                          …………………………..……………. 

  Miejscowość, data                                                                    Czytelny podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na udział w konkursie  

pt. „JESTEM ECO – WYBIERAM ROWER” 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………… 

w konkursie fotograficznym pt. „JESTEM ECO – WYBIERAM ROWER” 

organizowanym przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. PCK   

w Puławach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych 

osobowych córki/syna uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,  

a także na opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęcia w celach promocji konkursu przez organizatora 

przedsięwzięcia.  

 

 …………………………                                          …………………………..……………. 

   Miejscowość, data                                            Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

 

                                                                  ……………………………………………… 

                                                                           Czytelny podpis uczestnika konkursu 


