
Konkurs „Logistyka w obiektywie”” 

Regulamin Konkursu 

„Logistyka w obiektywie” 

§ 1 

1. Konkurs rozpoczyna się 30 stycznia 2017 r., a termin nadsyłania fotografii upływa 24 lutego 

2017r. 

2. Organizatorem konkursy jest ZS im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. 

3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Szkoły. 

§2 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

a) Promowanie logistyki wśród uczniów  

b) Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania sposobów działań w zakresie logistyki 

c) Promocja kierunku technik logistyk. 

§3 

Zasady konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii ilustrującej logistykę i wywołanie jej. 

3. Dostarczenie zdjęcia jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i akceptacją 

regulaminu. 

4. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość prac. 

5. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 

konkursu wykonanej fotografii. Praca konkursowa będzie wykorzystywana poprzez: 

a) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie, 

b) użyczanie i najmowanie egzemplarzy, 

c) wyświetlanie, 

d) publiczne udostępnianie, 

e) publikowanie w Internecie, 

f) druki, banery reklamowe, foldery, 

g) wykorzystanie w filmach reklamowych. 

6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i 

przyznania nagrody. 

7. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora własności 

przesłanych prac konkursowych, czyli zdjęć.  

§4 

Warunki dostarczania prac 

1. Fotografie konkursowe należy dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie 24.02.2017 

r. do p. Magdaleny Skoczewskiej (sala 63) 

 



§5 

Zasady przyznawania nagród 

2. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwaną dalej Komisją, w skład której będą wchodzić nauczyciele przedmiotów logistycznych. 

3. Komisję powołuje Organizator. 

4. Komisja w wyborze rozwiązania konkursu kieruje się pomysłowością oraz kreatywnością w 

ujęciu tematu. 

5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Przewiduje się nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca.  

§6 

Postanowienia dalsze 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać osobiści u p. Magdaleny Skoczewskiej 

(sala 63) 

 

Organizator dnia 16.01.2017 r. 

 


