
  KONKURS FOTOGRAFICZNY   

DLA FOTOGRAFÓW AMATORÓW 2014/15 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU 

 

REGULAMIN 

 

 

I. Przepisy ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Krzysztof Jonek - opiekun Szkolnego 

Kółka Fotograficznego. 

2. Hasło przewodnie konkursu to: Czasami jest mi właśnie tak… 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr1 im. Adama 

Mickiewicza w Lublińcu. 

4. Bezpośrednim celem konkursu jest wyłonienie laureatów – autorów zdjęć, 

które w ocenie jury wykonały je najlepiej oraz stworzenie i prezentacja 

wystawy fotograficznej, składającej się z wyróżnionych prac konkursowych.  

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3 zajmujących się 

fotografią amatorsko. 

2. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane  

w książkach, czasopismach oraz w Internecie, nienagradzane w innych 

konkursach i będące oryginalnymi pracami autora. 

  

 

 

III. Przepisy dotyczące prac i ich składania  

 

1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 fotografii.  

2. Zdjęcia można dostarczać do 31 marca 2015 r. Fotografie dostarczone po 

terminie nie wezmą udziału w konkursie.  

3. Wytyczne jak prawidłowo przygotować pracę, by wzięła udział w 

konkursie: 

 

 

  doręczane osobiście:  

 

a) Prace należy dostarczyć do Sali 3II (K.Jonek) 

b) Koperta powinna zawierać: 

 płytę CD lub DVD ze zdjęciami; każdy plik ze zdjęciem 

powinien być opisany wg schematu:-

imię_i_nazwisko_uczestnika klasa -nr_zdjęcia (np. 

Jan_Kowalski-2b-1.jpg); 

 . 
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4. Wymagania techniczne fotografii: 

 format: JPG; 

 rozmiar: rozdzielczość nie mniejsza niż 2048x1536px 

(umożliwiający wydruk wysokiej jakości – Organizator 

zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej 

jakości technicznej). 

5. W przypadku przesłania przez jednego autora więcej niż 5 zdjęć oraz  

w przypadku niedołączenia kuponu, Organizator zastrzega sobie 

możliwość wykluczenia uczestnika z konkursu. 

6. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem 

autorskich praw majątkowych i osobistych Organizatorowi oraz 

udzieleniem mu prawa do wykorzystywania prac w następujących polach 

eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 

nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, 

nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych 

naszej szkoły. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie 

prac sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych 

względów, powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji  

i rozpowszechniania. 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród 

   

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w II semestrze 2015 

roku. O dokładnym terminie uroczystości wręczenia nagród zwycięzcy  

i wyróżnieni zostaną poinformowani. 

2. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są 

ostateczne. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora 

(www.mickiewicz.net.pl). 

4. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagród przez 

laureatów konkursu, w przypadku, gdy brak odbioru wynikł z przyczyn 

niezależnych od organizatora. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Dostarczenie pracy konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne  

z potwierdzeniem woli uczestnictwa w konkursie, a także akceptacją 

warunków niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania 

jego postanowień. Nieprzestrzeganie regulaminu stanowi podstawę do 

dyskwalifikacji uczestnika. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania 

konkursu, a także do wydłużenia terminu nadsyłania prac. 

 

 


