
FOTO-mania 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy – projektu fotograficznego „Fotomania”,  zakończonego wernisażem 

Waszych prac.  

Inicjatywa kierowana jest do każdego, kto lubi fotografować, kto patrzy na świat szeroko otwartymi oczyma, 

dostrzegając to, co piękne i to, co brzydkie, co małe i wielkie, co zabawne i smutne. Fotografia to 

kreatywność, to odmienny sposób patrzenia na otaczający nas świat, ludzi, przedmioty, rośliny czy zwierzęta. 

Raz w miesiącu będziemy zamieszczać temat wiodący fotografii i przez miesiąc będziemy zbierać Wasze 

prace. Po miesiącu pojawi się nowy temat i nowe wyzwanie, do którego już teraz Was zachęcamy. 

Prace w formacie: raw lub jpg /wysoka jakość zdjęć – 3-5 MB/ prosimy wysyłać na adres mailowy: 

lznzielinska@gmail.com z dopiskiem „Kreatywna fotografia”.  Każdy z uczestników może przysłać jedno 

zdjęcie do jednego tematu.  

Zabawę czas zacząć. Na przełom października i listopada wiodącym tematem jest WODA. 

 

Warunki uczestnictwa w projekcie „Fotomania”: 

1. Uczestnik projektu, wysyłając pracę, oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego 

rozpowszechniania, 

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 

1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach 

internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 

zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu; 

c) posiada zgodę osób ujętych na fotografiach do publikacji ich wizerunku, 

d) zdjęcia nie były uprzednio nigdzie publikowane, przy czym zastrzeżenie to nie obejmuje prywatnych galerii zgłaszającego, w tym 

galerii internetowych. 

e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub mailowy, 

numer telefonu - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi 

zmianami. 

2. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z 

projektem oraz w innych celach promocyjnoreklamowych. 

3. Nadesłane fotografie przekazuje na własność Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych 

przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie. 

4. Fotografie zgłoszone do projektu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły lub FaceBooku szkoły. 
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