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REGULAMIN I TURNIEJU FOTOGRAFICZNEGO 
 

1. I Turniej Fotograficzny odbędzie się w ramach XI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Śląskiej 
Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, w siedzibie uczelni. 
 

2. Wynik turnieju zostanie ogłoszony podczas Konferencji oraz w serwisie www Uczelni i w mediach 
społecznościowych. 

 
3. Prace zostaną zaprezentowane uczestnikom Konferencji oraz opublikowane w serwisie www Uczelni  

i w mediach. 
 
4. Tegoroczny temat Turnieju to „Ukazanie piękna i estetyki w nieszablonowym ujęciu”. 
 
5. Organizator: Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach 

 
6. Termin turnieju:  

Turniej zostanie zorganizowany w ramach Konferencji zaplanowanej w dniach 06-09 czerwca 2022 r. 
Szczegółowy harmonogram Turnieju zostanie opublikowany pod koniec maja. 

7. Zasady ramowe Turnieju:  
• turniej odbędzie się w siedzibie Uczelni 
• turniej składa się z II etapów: 

 
ETAP I: Uczestnicy turnieju będą obserwatorami KULINARNEGO SHOW, zadaniem konkursowym 
będzie stworzenie fotorelacji z przebiegu turnieju oraz zaprezentowanie na fotografii efektu końcowego – 
kolacji w stylu śródziemnomorskim 

 
ETAP II: Uczestnicy turnieju będą obserwatorami TUDNIEJU STYLIZACJI, zadaniem konkursowym 
będzie stworzenie fotorelacji z przebiegu turnieju składającego się z dwóch części 
1) Turniej Makijażu – Współczesny makijaż stylizowany na lata 20,  
2) Wiosenno-letnia wariacja w stylizacji paznokci 
oraz zaprezentowanie na fotografii efektu końcowego – fotografie wszystkich modelek prezentujących 
współczesny makijaż stylizowany na lata 20 oraz fotografie dłoni wszystkich modelek prezentujących 
wiosenno-letnią stylizację paznokci 

 
• uczestnikami konkursu są studenci SWSM i WSTI 
• Kryteria oceny: 

– walory estetyczne (troska o detale, tło) 
– pomysłowość i kreatywność 
– technika wykonania zdjęć jest dowolna 
– fotografia powinna być barwna, dodatkowo dopuszcza się wersję czarno-białą 
– zdjęcia nie mogą zostać poddane obróbce graficznej komputerowej 
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8. Komisja Konkursowa: 
• wykładowcy akademiccy, 
• przedstawiciel Władz Uczelni. 

 
9. Nagrody i wyróżnienia: 

Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie udziału w Konkursie. Wyróżnione prace otrzymają 
certyfikaty oraz nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora. 
 

10. Adresaci konkursu:  
Studenci Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach oraz Studenci Wyższej Szkoły 
Technologii Informatycznych w Katowicach.  

 
11. Zgłoszenie uczestnictwa: 

• Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Turnieju 
w zakładce ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA w terminie do dnia 15.05.2022 r. 

• dostarczenie do dziekanatu lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres Uczelni do dnia 
31.05.2022 r. podpisanego wymaganego oświadczenia 

Oświadczenie UCZESTNIKA – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie przez 
Organizatora zgłoszonych zdjęć rozumiane, jako m.in. prezentacja zdjęć podczas konferencji, 
opublikowanie zdjęć, w serwisie www uczelni oraz wykorzystanie w innych celach marketingowych, np. 
publikacja w serwisie FB czy YouTube, zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

12. Opłaty: 
Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
13. Kontakt do Biura Konkursu 

Kinga Łanda 
e-mail: biuro@swsm.pl 
tel. 32 207 27 09 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany będą 
ogłaszane w serwisie www uczelni. 
 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.  
W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu uczestnictwa  
w Konkursie. 

 

https://konferencja.swsm.pl/turniej_foto/zgloszenie-uczestnictwa
mailto:biuro@swsm.pl

