
REGULAMIN KONKURSU 
„TURYSTYCZNA WIZJA REGIONU W PIĘCIU KADRACH” 

1. Organizatorzy: 

Organizatorem jest Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przy współpracy z Royal 

Park Hotel & Spa*** w Mielnie. 

2. Cel konkursu: 

- poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki regionu środkowopomorskiego, 

- zachęcenie uczniów do odkrywania, poznawania i poszukiwania ciekawych oraz atrakcyjnych, pod 

względem turystycznym i rekreacyjnym, miejsc, 

- promowanie atrakcji turystycznych regionu środkowopomorskiego, 

- ukazanie regionu jako miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz turystom. 

3. Przedmiot konkursu: 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pięciu fotografii przedstawiających zabytki, miejsca 

bogate przyrodniczo i turystycznie lub wydarzenia o charakterze rozrywkowym i kulturowym. 

Ujęcia mogą przedstawiać miejsca, ale także sytuacje bądź wydarzenia, które podkreślają 

i uwypuklają atrakcyjność regionu. 

4. Warunki udziału w konkursie: 

- w konkursie może wziąć udział każdy uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie, 

- w przypadku uczniów poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców, 

- w konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, do tej pory niepublikowane  

i nienagradzane, 

- zdjęcia mogą być wykonane każdym sprzętem oraz dowolną techniką. 

  



 

5. Przebieg konkursu: 

- w pierwszym etapie konkursu każdy uczeń powinien zgłosić chęć udziału w konkursie, nie później 

niż do 31.01.2018, Pani Annie Szypowskiej, 

- w drugim etapie konkursu, każdy uczeń powinien wysłać, nie później niż do 20.04.2018 roku, pięć 

fotografii wraz z opisem, tj. informacją na temat daty, miejsca lub wydarzenia na skrzynkę mailową 

konkurs@royalpark.pl, w temacie wpisując swoje imię, nazwisko i klasę z dopiskiem „konkurs 

fotograficzny”, 

- uczniowie zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną przez 

organizatorów oraz otrzymają informacje o terminie dalszych zmagań, nie później niż do 

7.05.2018, 

- trzecim etapem konkursu jest prezentacja prac przed jury, w składzie którego zasiądą osoby 

wybrane przez Dyrektora szkoły oraz przedstawiciel Royal Park Hotel & Spa***. Każdy uczestnik 

powinien przygotować prezentację trwającą nie dłużej niż 5 minut, w której uzasadni, dlaczego to 

właśnie jego kadry najlepiej odzwierciedlają atrakcyjność turystyki w regionie, 

- w prezentacji punktowane będą: styl wypowiedzi, atrakcyjność wyboru miejsca, sytuacji lub 

wydarzenia, umiejętność zainteresowania słuchaczy, 

- skład jury przyznawać będzie punkty od 1-5, 

- konkurs wygrywają osoby, które uzyskają największą ilość punktów. 

6. Nagrody: 

Zdobywca I miejsca – nagroda o wartości 300 złotych. 

Zdobywca II miejsca – nagroda o wartości 200 złotych. 

Zdobywca III miejsca – nagroda o wartości 100 złotych. 

7. Aspekty prawne: 

- uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie przenoszą nieodpłatnie na organizatora-partnera, tj. 

Royal Park Hotel & Spa*** autorskie prawa związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie 

utrwalania, zwielokrotnienia różnymi technikami, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do 

pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, 
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wyświetlania i prezentowania pracy konkursowej. Wyłonione drogą niniejszego konkursu prace 

stają się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz 

odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych, 

- każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, 

poz. 926 z poźn.zm.) przez organizatora do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, 

w szczególności wyłonieniem zwycięzcy i przyznaniem nagrody, wydaniem, odbiorem 

i rozliczeniem nagrody, jak również w celach statystycznych i marketingowych, 

- zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zasad konkursu. 


