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Regulamin Wernisażu „Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli Polska jest piękna” 

 

 

§1 PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Wernisażu pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli Polska jest piękna” 

zwanego dalej „Wernisażem” jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 132 w 

Warszawie zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Cele Wernisażu: 

a) promowanie walorów Polski,  

b) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w  

dziedzinie fotografii,  

c) zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas krajobrazu i wspaniałych  

historycznych miejsc. 

3. Przedmiotem Wernisażu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez Uczniów SP 132 w Warszawie. 

4. Tematem Wernisażu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody, 

krajobrazów na mapie Polski, obiektów historycznych. 

5. Prace zostaną zaprezentowane na terenie Szkoły oraz opublikowane na stronie 

internetowej Szkoły, stronie Facebook Szkoły i Rady Rodziców. 

 

§2 PRZYJMOWANIE PRAC 

6. Udział w Wernisażu jest bezpłatny. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery (4) zdjęcia. 

8. W Wernisażu mogą wziąć udział wyłącznie dzieci, które w dniu 1 września 2020 będą 

uczniami Szkoły SP 132 w Warszawie. 

9. Terminarz: 

               a) przyjmowanie prac fotograficznych do 30 września 2020 

b) Wernisaż – październik/listopad 2020 (data uzależniona jest od sytuacji  

epidemiologicznej w kraju). 

10. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów.  

11. Fotografie należy przekazać zarówno w formie wydrukowanej zgodnie z zapisami poniżej 

oraz w formie elektronicznej. 

11. Fotografie w formie wydrukowanej należy: 

a) przekazać w formie zgodnie wydrukowanej oraz w formie elektronicznej; 

b) przekazać z dołączonym formularzem, który stanowi Załącznik nr 2. 

c) przekazać w formacie A4. 
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12. Fotografie w formie elektronicznej: 

a) można przekazać na płycie CD/DVD lub przesłać na adres rrsp132@gmail.com 

b) należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_klasa_tytuł. 

c) zapisać w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. 

Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. 

13. Jeżeli na fotografiach znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię 

zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, 

że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

14. Każdy uczestnik Wernisażu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela 

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych dla celów przeprowadzenia Wernisażu oraz w zakresie wynikającym z treści 

niniejszego regulaminu. 

 

 

§3 NAGRODY 

15.Każdy Uczeń, który przekaże prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu, otrzyma 

upominek. 

 

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

16. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Szkoły w zakładce dotyczącej Wernisażu 

oraz w Sekretariacie Szkoły. 

17. Rodzic/Opiekun uczenia, biorącego udział w Wernisażu, poprzez wypełnienie 

oświadczenia stanowiącego Załącznik 1 deklaruje, iż: 

a) uczeń jest autorem załączonych fotografii,  

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych  

fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad  

prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;  

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie Szkoły oraz w serwisie  

społecznościowym Szkoły oraz Rady Rodziców w czasie trwania Wernisażu oraz po  

jego zakończeniu. 

18. Prace osób, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, nie będą brały udziału w Wernisażu. 

19. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają 

sobie prawo wycofania fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
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21. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 

nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

22. Uczestnikom Wernisażu oraz ich Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni 

skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych 

(które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w 

obowiązków związanych z Wernisażem) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału 

w Wernisażu. 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

24. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 
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Załącznik 1. 

 

Warszawa, dnia................................... 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/zdjęcia pod tytułem:  

1. ......................................................................... 

2. ........................................................................... 

3. ................ ............................................................. 

4. .......................................................................................................  

 

Zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie /moje dziecko*……………………….. 

 

 

 

………………………………… 

Czytelny podpis Dziecka lub Rodzica/Opiekuna 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Wernisażu pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie, 

czyli Polska jest piękna”. Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości 

imienia dziecka oraz klasy w związku z udziałem w wyżej wymienionym Wernisażu, we wszelkich 

ogłoszeniach i informacjach dotyczących tego wydarzenia. Oświadczam również, że zapoznałam/em 

się z regulaminem Wernisażu i akceptuję jego warunki.  

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Miejscowość i data/ Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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