REGULAMIN

Projektu fotograficznego
z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
„ I’m Proud I’m Polish”

I. Cele projektu:
1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości w roku 2018.
3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez fotografię wśród dzieci i młodzieży.

II. Organizatorzy:
Organizatorem Projektu fotograficznego z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości „I’m Proud I’m Polish” jest Zespół Językowy w Szkole Podstawowej
nr 77 im W. Zieleńczyk, ul. Samogłoska 9, 01-980 Warszawa.

III. Uczestnicy projektu:
Projekt fotograficzny jest skierowany do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 77 w
Warszawie.

IV. Zakres i tematyka:
Tematem projektu jest wykonanie fotografii, która przedstawiać będzie miejsce, rzecz,
potrawę, wydarzenie, zwierzę, itp., które sprawiają, że jesteśmy dumni z bycia Polakami.
Uczniowie powinni w 2-3 zdaniach napisać (w języku angielskim lub w języku polskim)
dlaczego przesłana fotografia sprawia, że są dumni z bycia Polakiem/Polką.

V. Założenia organizacyjne:
1. Uczestnicy projektu przygotowują i przesyłają zdjęcia na adres mailowy:
englishprojects77@gmail.com. Tytuł wiadomości: I’m Proud I’m Polish - fotografia.
2. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli,
b) rozdzielczość min. 72 dpi,
c) format pliku: JPG,
d) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia

tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw),
e) maksymalny rozmiar zdjęcia - 7 MB z minimalną kompresją.
3. Fotografia musi być zgodna z tematem projektu, twórcza i oryginalna. Fotografia musi
być wykonana przez uczestnika projektu, nie może być pobrana z Internetu.
4. Fotografia powinna zawierać metryczkę wg poniższego wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika, klasa, tytuł pracy, 2-3 zdania opisu dlaczego
przesłana fotografia sprawia, że są dumni z bycia Polakiem/Polką.
Powyższe informacje powinny być umieszczone w treści maila.
5. Każde zdjęcie zostanie oznaczone logiem projektu „I’m Proud I’m Polish”.
6. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i zgodą na
publikację fotografii na stronie internetowej szkoły i/lub prezentacji fotografii w postaci
wystawy i/lub wyświetlaniu jej na ekranie przy wejściu głównym do szkoły.
7. Rodzice lub opiekunowie osób biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora Projektu danych osobowych uczestników (Ustawa o
ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z
późn. zm).

VI. Terminy:
Fotografie można przesyłać w terminie od 15 października 2018r. do 15 listopada 2018r.
Wystawa / prezentacja przesłanych prac od 1 do 20 grudnia 2018r.

VII. Informacje dodatkowe:
Projekt fotograficzny nie jest konkursem, dlatego nie przewiduje się wyłaniania zwycięzców i
nagradzania uczestników.

Załącznik do Regulaminu Projektu Fotograficznego
I’m Proud I’m Polish
Oświadczenie
Projekt fotograficzny
z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
„I’m Proud I’m Polish”

_____________________________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika, klasa

1.
2.

Oświadczam, że przesłana przeze mnie fotografia nie jest pobrana z Internetu i jest mojego
autorstwa lub autorstwa członka mojej rodziny.
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.
___________________________
data

____________________________
podpis uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie fotografii zgłoszonej do projektu fotograficznego
„I’m Proud I’m Polish” w postaci: umieszczenia na stronie internetowej szkoły, wystawy,
prezentacji na ekranie przy wejściu głównym do szkoły.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia projektu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego projektu jest – w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – organizator projektu. Uczestnicy projektu są świadomi
prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze
zm.).
5. Oświadczam, ze zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki
i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w projekcie.
3.

___________________
data

__________________________________
podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

