
                                                                                                                      
                       Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie  

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów gimnazjów 

„Trzymaj formę” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizowany jest w ramach Podkarpackiego Programu Edukacji  Ekologicznej 

Dzieci i  Młodzieży „Zdrowo jem – zdrowo żyję” oraz Programu „Trzymaj formę” 

2. Organizatorem konkursu fotograficznego pod hasłem „Trzymaj formę” 

a) jes t Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba  Rolnictwa Ekologicznego” 

b)  oraz Powiatowa Stacja  Sani tarno – Epidemiologiczna  w Rzeszowie, ul . Dąbrowskiego 

79a 

3. Patronat nad konkursem objął Podkarpacki  Kurator Oświaty oraz Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Rzeszowie. 

 

II. Cel i zakres tematyczny Konkursu 

1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do uprawiania fotograficznego hobby  

w połączeniu z edukacją w zakresie trwałego kszta łtowania prozdrowotnych nawyków 

wśród młodzieży poprzez promocję zasad aktywnego s tylu życia  i zbilansowanej diety. 

2. Konkurs  skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy w swojej twórczości 

fotograficznej podejmą i udokumentują tematykę prozdrowotnych zachowań w aspekcie: 

a . propagowania  zdrowego stylu życia w szkole, w domu i  ś rodowisku 

pozaszkolnym, 

b.  promocji  zdrowego odżywiania opartego na produktach ekologicznych, 

c. promocji aktywności fizycznej. 

III. Zasięg Konkursu, warunki uczestnictwa oraz czas trwania  

1. Konkurs odbywa się na  etapie wojewódzkim, 



2. Uczestnikami  konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu województwa 

podkarpackiego, 

3. Konkurs trwa od 2 kwietnia 2012 do 11 maja  2012 roku. 

4. Prace należy przes łać/dostarczyć w terminie – do dnia  11 maja  2012 roku do Powiatowej 

Stacji  Sani tarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a 

5. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 maja  2012 roku – na  s tronie internetowej 

www.psserzeszow.pl 

IV. Zasady przeprowadzenia Konkursu 

1. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia  czarno – białe lub kolorowe wydrukowane w 

formacie 15 x 21 do 30 x 45 na białym papierze matowym lub błyszczącym. 

2. Dodatkowo należy także przekazać zdjęcia  w wersji  elektronicznej na  płycie CD zapisane 

jako pliki  JPG; format dowolny, rozdzielczość zdjęcia nie mniejsza niż 300 DPI. 

3. Zdjęcia nie mogą być poddane obróbce komputerowej. 

4. Każdy uczestnik może nades łać maksymalnie 3 zdjęcia  (dotychczas  niepublikowane) 

s tanowiące prace pojedyncze lub cykl 3 zdjęć, s tanowiących jedną całość. 

5.  Jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej nagrody. 

6. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do wykonanych zdjęć. 

7. Wypełnienie za łącznika i  przesłanie prac i płyt CD ze zdjęciami jes t równoznaczne z: 

a . oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanych zdjęć 

b. uzyskaniem zgody na  publikację od osób znajdujących się na fotografii 

c. wyrażeniem zgody na  przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja  883) 

8. Przes łanie zdjęć na  konkurs  jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie ich na następujących polach eksploatacji : 

d. bezterminową prezentację fotografii na s tronach: www.psserzeszow.pl 

www.pire.swilcza.com.pl, s tron s towarzyszeń PIRE oraz klastra  Dolina 

Ekologicznej Ż ywności  www.dolinaeko.pl  

e. wprowadzanie do pamięci  komputera 

f. prezentowanie zdjęć na wystawach s tanowiących kontynuację konkursu  

g. prezentowanie zdjęć w mediach oraz materiałach informacyjno-promocyjnych 

dotyczących konkursu. 

9. Zdjęcia nie mogą zawierać treści  obraża jących i narusza jących dobre imię innych osób. 



10. Organizator zastrzega  sobie prawo do usunięcia  zdjęć naruszających prawa osób trzecich, 

obscenicznych i  pozbawionych walorów artystycznych. 

11. Jury dokona oceny prac konkursowych oraz wyłoni 15 laureatów konkursu.  

12. Jury zastrzega  sobie prawo innego podziału nagród. 

13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora  (nie 

później niż 28 maja 2012 roku), o czym powiadomieni  zostaną laureaci Konkursu. 

Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków Konkursu. 

Załączniki  do Regulaminu Konkursu: 

Za łącznik nr 1 – zgłoszenie 

 

Więcej informacji można uzyskać: 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 

tel. 17 8541910 wew. 137 

oswiata .rzeszowpsse@wp.pl 

 


