
XI Artystyczny Przegląd Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności 

APLAUZ - Tarnów 2020 
Edycja fotograficzna 

                                              
Regulamin uczestnictwa 

 
I. Organizatorzy: 
 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, 
Szkoła Szczepanika w Tarnowie, 
Zakład Poprawczy w Tarnowie. 
 
II. Cele konkursu: 
 
Rozwijanie kreatywności, uzdolnień fotograficznych i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 
 
Cel szczegółowy: 
  
Temat konkursu fotograficznego: 
 
,,Codzienność w czasach pandemii” 
 
III. Warunki uczestnictwa i Regulamin Konkursu: 
 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. 

3. Ilość prac nadsyłanych z jednej szkoły jest nieograniczona.  
 
IV. Termin i warunki nadsyłania prac: 
 
Uczestnicy przysyłają fotografie tylko i wyłącznie na poniższego maila: 
 
aplauztarnow@gmail.com  
 
w terminie do 29.05.2020 r. Oprócz załączonych zdjęć konkursowych w temacie emaila proszę wpisać: 
edycja fotograficzna oraz wyłącznie inicjały autora pracy, bez podawania jakichkolwiek innych 
danych osobowych! 
 
 V. Zasady przyznawania nagród: 
 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana 
dalej Komisją.  
2. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę 
drugiego i trzeciego stopnia.  
3. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych zdjęć, które uzyskają wyróżnienia.  
4. Organizator zwróci się w zwrotnej wiadomości wyłącznie do nagrodzonych uczestników APLAUZ i 
powiadomi ich o nagrodach i wyróżnieniach. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1.06.2020 r. 



6. Warunkiem otrzymania nagród przez uczestnika będzie przesłanie do Organizatora po ogłoszeniu 

wyników konkursu APLAUZ: 

- oryginalnej, nagrodzonej fotografii, 

- pisemnego oświadczenia pełnoletniego autora lub opiekunów autora nieletniego o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z 

ustawą art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., 

- zaświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz 

Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz zgodą na publikację w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.  

7. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.  
 
Szczegółowych informacji udziela za Organizatora:  
Krzysztof Wolak, tel: 509 313 363,                                                                                       
Grzegorz Baryczka, tel: 669 909 052. 
 


