
Regulamin Konkursu fotograficznego

“Kwitnący Maj 2022”

I Organizatorzy:
Koło Sztuk Plastycznych
Opiekun szkolny - mgr Martyna Paździorko, mgr inż Edyta Szozda
Współpraca - mgr Agnieszka Gwiazda - biblioteka szkolna

II Cel:
1. Konkurs ma na celu zachęcenia uczniów do podziwiania piękna

natury.
2. Rozwijanie zdolności i technik fotograficznych.
3. Upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
4. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe

miejsca, obiekty lub detale przedstawiające bogactwo natury lub
życie codzienne (rośliny, zwierzęta, krajobraz, ludzie).

III Warunki uczestnictwa:
● Nadesłane fotografie powinny być wykonane w rozdzielczości

1280x1080 lub większej oraz powinny być w formacie jpg, png, pdf.
● Maksymalna ilość wysłanych fotografii to 2 (z czego wybrana

będzie 1).
● Przy robieniu fotografii należy zachować warunki zapewniające

bezpieczeństwo
● Fotografia ma zostać wykonana samodzielnie, dowolną techniką i

dowolnym urządzeniem
● Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek

elementów w zdjęciu.



● Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na
działaniach odpowiadających zabiegom takim jak: kadrowanie,
rozjaśnianie, kontrastowanie redukcja koloru itp. Wszelkie inne
zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.
Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie
zdyskwalifikowane.

● Fotografie należy przesłać na maila: kafzseii@gmail.com do
31.05.2022r

● Prace należy opisać według szablonu:
-Tytuł pracy
-Imię, nazwisko i klasa autora

IV Kryteria oceniania:
1. Komisja oceniająca powołana przez Organizatora Konkursu

zadecyduje, która praca zasługuje na wygraną.
2. Prace będą oceniane pod względem:

● zgodności z tematem
● oryginalności pomysłu
● różnorodności technik fotograficznych
● zgodności z warunkami regulaminu
● walorów artystycznych i estetycznych
● dopasowanie tytułu również będzie oceniane

3. Wynik zostanie ogłoszony na stronie szkoły i na FB na początku
czerwca

V Inne postanowienia:
● Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody
● W przypadku gdy na fotografii znajduje się wizerunek osoby,

uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia
pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na
wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku

● Fotografie zgłoszone do konkursu zostaną opublikowane na
stronie FB szkoły oraz na stronie szkoły, wraz z nazwiskiem autora
oraz na wystawie w bibliotece szkolnej

● Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że
posiada pełnię praw autorskich do fotografii i udziela
organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej
czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji
na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji konkursu i szkoły

● Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator

Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

mailto:kafzseii@gmail.com


UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów z
różnych przyczyn niezależnych od Organizatora i jednocześnie
zapewnia o powiadomieniu wszystkich uczestników

o zaistniałych zmianach pocztą elektroniczną na adresy uczestników
podanych przy zgłoszeniu.

RODO

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb związanych z
zobowiązaniami wynikającymi z Konkursu wobec jego Uczestników,
polegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub
przedstawienia, wizerunku Zwycięzcy nagrody za pomocą środków
informatycznych albo masowego przekazu (strona www, fb itp.).




