
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału  

w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym pt.: 

„Wiosna – Plener - Książka i Ty” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii. 

2. Cele konkursu: 

 promowanie regionu i odkrywanie uroków wiosny oraz 

niezwykłych miejsc w najbliższym otoczeniu, 

 popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

 promocja czytelnictwa, 

 rozwijanie zainteresowań i prezentacja swoich umiejętności w 

dziedzinie fotografii.  

3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach 

Kolonii: www.kuczki.net 

4. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja 

konkursowa. 



5. Zadaniem komisji konkursowej będzie przesłanie zaproszeń do 

udziału w konkursie  do szkół w gminie Gózd, czuwanie nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wybór najlepszych zdjęć. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI i VII szkół 

podstawowych oraz II i III klas gimnazjum z obszaru gminy Gózd.  

2. Warunkiem uczestnictwa uczniów w konkursie jest przesłanie pocztą 

lub dostarczenie do sekretariatu szkoły (Kuczki Kolonia 75, 26 – 634 

Gózd) zdjęć zrobionych przez uczestników.  

3. Organizator zostawia nauczycielom danej szkoły pełną swobodę 

wyboru prac konkursowych uczestników.  

4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda na wykorzystywanie i 

przetwarzanie danych osobowych uczniów w celu publikacji prac z 

nazwiskami autorów na stronie internetowej szkoły i Urzędu Gminy 

Gózd. 

5. Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że: 

 posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie kopiuje 

fotografii innych autorów; 

 posiada zgodę osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciach, 

na ich upublicznianie dla celów promocyjnych konkursu oraz 

przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, 

które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom 

konkursu (jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat, takiej zgody 

powinien udzielić jego opiekun prawny) 
6. Przesłanie zdjęć oznacza akceptację warunków konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie.  

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:  

1. Każdy uczestnik może wykonać najwyżej trzy zdjęcia zgodne z 

tematem konkursu.  

Każde zdjęcie powinno być podpisane na odwrocie:  

imię i nazwisko autora zdjęcia, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko 

nauczyciela weryfikującego prace uczniów, miejsce wykonania 

fotografii, tytuł nadany przez autora. Prace będą przyjmowane 

najpóźniej do dnia 18 maja 2018 roku. 

2. Format zdjęć nie może być większy niż 18x24 cm. 



3. Komisja konkursowa dokona oceny zdjęć pod względem estetyki, 

oryginalności  przedstawionego miejsca. Najlepsze prace zostaną 

zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.  

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed 

przesłaniem nagród. 

 

IV. NAGRODY:  

1. Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe oraz dyplomy. 

2. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane do szkół do dnia 1 czerwca 

2018 roku. 

 

 

 Organizatorzy:  

Izabela Kowalik  
Sylwia Ziemba 


