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Żychlin,	  dnia	  27.10.2014r.	  
	  
	  

Konkurs	  fotograficzny	  dla	  uczniów	  szkół	  gimnazjalnych	  i	  ponadgimnazjalnych	  
„Świat	  przyrody	  w	  obiektywie”	  

	  
REGULAMIN	  

	  
§1	  

Postanowienia	  ogólne	  
1. Niniejszy	  regulamin	  („Regulamin”)	  określa	  zasady	  konkursu	  pod	  nazwą	  „Świat	  

przyrody	  w	  obiektywie”	  („Konkurs”).	  
2. Organizatorem	  konkursu	  jest	  koło	  ekologiczne	  w	  Zespole	  Szkół	  w	  Żychlinie	  

(„Organizator”)	  
	  
§2	  

Celem	  konkursu	  jest	  umożliwienie	  fotografującym	  uczniom	  zaprezentowania	  swojego	  
dorobku,	  upowszechnienie	  i	  popularyzacja	  fotografii	  jako	  dziedziny	  sztuki,	  pozyskanie	  
materiału	  dokumentującego	  świat	  przyrody	  oraz	  rozbudzanie	  wrażliwości	  na	  szczegóły	  
otaczającej	  przyrody.	  
	  

	  
§3	  

Konkurs	  odbędzie	  się	  z	  podziałem	  na	  2	  kategorie:	  
-‐	  szkół	  gimnazjalnych	  	  	  
-‐	  szkół	  ponadgimnazjalnych	  	  

	  
§4	  

Uczestnicy	  
1. Uczestnikami	  Konkursu	  mogą	  być	  uczniowie	  szkół	  gimnazjalnych	  i	  

ponadgimnazjalnych.	  
2. Uczestnikiem	  konkursu	  nie	  może	  być	  grupa	  uczniów.	  
3. W	  konkursie	  nie	  mogą	  brać	  udziału	  osoby,	  które	  zawodowo	  trudnią	  się	  

wykonywaniem	  zdjęć.	  
	  

	  
§5	  

Warunki	  uczestnictwa	  
Uczestnik	  konkursu:	  
1. Powinien	  dostarczyć	  nie	  więcej	  niż	  3	  zdjęcia,	  w	  formacie	  nie	  mniejszym	  niż	  9x13	  cm,	  

wykonanych	  dowolną	  techniką	  lub	  w	  rozdzielczości	  min.	  1024x768	  pikseli	  w	  
przypadku	  zdjęć	  wykonanych	  aparatem	  cyfrowym,	  przedstawiających	  dowolne	  
elementy	  przyrody.	  

2. Może	  wykorzystać	  programy	  komputerowe	  do	  obróbki	  zdjęć	  (zmodyfikować,	  
unowocześnić,	  dodać	  efekty	  specjalne	  itp.)	  
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§6	  

Termin	  i	  warunki	  dostarczenia	  prac	  
1. Każda	  praca	  na	  odwrocie	  powinna	  zawierać	  informacje:	  

-‐	  imię	  i	  nazwisko	  autora	  
-‐	  klasa	  i	  szkoła	  	  
-‐	  typ	  aparatu	  fotograficznego,	  którym	  zrobiono	  zdjęcie	  
-‐	  nazwa	  konkursu	  „Świat	  przyrody	  w	  obiektywie”	  

2. Podpisane	  prace	  należy	  dostarczyć	  do	  sekretariatu	  szkoły	  do	  dnia:	  17.11.2014r.	  
3. Prace	  oddane	  po	  terminie	  nie	  będą	  oceniane.	  

	  
§7	  

Zasady	  przyznawania	  nagród	  
1. O	  wyłonieniu	  zwycięzców	  konkursu	  decyduje	  powołana	  w	  tym	  celu	  Komisja	  

Konkursowa,	  zwana	  dalej	  Komisją.	  
2. Komisję	  powołuje	  organizator.	  
3. Prace	  fotograficzne	  będą	  oceniane	  przez	  powołaną	  komisję	  pod	  względem:	  estetyki,	  

kompozycji,	  jakości	  technicznej,	  związku	  z	  tematem.	  
4. Prace	  konkursowe,	  które	  nie	  spełniają	  wymagań	  Regulaminu	  nie	  będą	  klasyfikowane	  

przez	  komisję.	  
5. Spośród	  zgłoszonych	  do	  Konkursu	  prac	  komisja	  wybierze	  i	  przyzna	  nagrody	  za	  

najciekawsze	  prace.	  
6. W	  uzasadnionych	  przypadkach	  istnieje	  możliwość	  przyznania	  specjalnych	  wyróżnień.	  
7. Decyzja	  komisji	  jest	  ostateczna.	  
8. Laureaci	  konkursu	  zostaną	  powiadomieni	  o	  przyznaniu	  nagród.	  	  
9. Lista	  nagrodzonych	  zostanie	  opublikowana	  w	  Internecie	  na	  stronie	  www.zszychlin.eu	  
10. Rozstrzygnięcie	  konkursu	  i	  wręczenie	  nagród	  odbędzie	  się	  w	  dniu	  24.11.2014r.	  w	  

Zespole	  Szkół	  w	  Żychlinie.	  
	  

§8	  
Postanowienia	  końcowe	  

1. Dostarczone	  prace	  nie	  będą	  zwracane	  uczestnikom.	  
2. Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  prawnej	  za	  naruszenie	  praw	  autorskich	  

osób	  trzecich	  przez	  uczestników	  konkursu.	  
3. Zgłoszenie	  prac	  do	  konkursu	  jest	  równoznaczne	  z	  przekazaniem	  do	  nich	  praw	  

autorskich	  na	  rzecz	  organizatora;	  na	  podstawie	  art.	  50	  ustawy	  z	  dn.	  04.02.1994r.	  o	  
prawach	  autorskich	  i	  prawach	  pokrewnych	  (Dz.	  U.	  z	  1994r.,	  nr	  24,	  poz.	  83)	  oraz	  do	  
publikacji	  w	  wydawnictwach	  wszelkiego	  typu,	  wydawanych	  przez	  organizatora	  oraz	  w	  
Internecie.	  

4. Wzięcie	  udziału	  w	  konkursie	  jest	  równoznaczne	  z	  wyrażeniem	  zgody	  na	  
wykorzystanie	  danych	  osobowych	  uczestnika	  zgodnie	  z	  przepisami	  ustawy	  z	  dn.	  
29.08.1997r.	  o	  ochronie	  danych	  osobowych.	  

5. Dane	  osobowe	  uczestników	  będą	  wykorzystane	  wyłącznie	  w	  celu	  wyłonienia	  
zwycięzców	  i	  ewentualnego	  przyznania	  nagród.	  Poprzez	  podanie	  danych	  uczestnik	  
wyraża	  zgodę	  na	  opublikowanie	  jego	  nazwiska	  na	  liście	  nagrodzonych.	  

6. We	  wszystkich	  sprawach	  nieobjętych	  niniejszym	  regulaminem	  decyduje	  organizator	  
konkursu,	  o	  ile	  akty	  prawne	  wyższego	  rzędu	  nie	  stanowią	  inaczej.	  


