
  

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO 

„Dziewiątka w obiektywie” 
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Szczecinie. 

2. Przedmiotem   Konkursu jest przedstawienie budynku(wewnątrz i/lub na zewnątrz) 

lub otoczenia Szkoły poprzez fotografię. 

3. Cele konkursu: 

- promocja Szkoły, 

- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego 
czasu, 

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej. 

4. Sposób przeprowadzenia konkursu: 

- Każdy uczestnik zgłasza do Konkursu  maksymalnie  3 prace. 

- Format prac: 

 odbitki kolorowe lub czarno-białe, 

 rozmiar minimum 10x15 (lub większy), 

 oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG. 

- Zdjęcia należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem 

autora, klasą do której uczęszcza, tytułem pracy, oraz  oświadczenie  o  posiadaniu  

praw  autorskich do fotografii. 

5. Miejsce i termin składania prac: 

- Prace należy dostarczyć do  Sekretariatu Szkoły do dnia 29 kwietnia 2022 r. 

6. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 oryginalne ujęcie tematu i ciekawe obserwacje, 

 estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania. 

7. Wyniki Konkursu  zostaną ogłoszone  na  jubileuszowej  wystawie w maju 2022 r. 

8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Laureaci Konkursu(I, II oraz III 

miejsce) otrzymają nagrody w postaci bonów do księgarni Empik. 

9. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie 

ponosi uczestnik. 

10. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich nie będą 

uwzględniane w Konkursie. 

11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby  w nim 

uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu 

(ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z 

póz. zm.). 



  

Szczecin, dnia.................................... 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zgłoszone do Konkursu „ Dziewiątka w obiektywie” zdjęcie/zdjęcia pod 

tytułem: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie. 

 

 
.................................................................... 

czytelny podpis uczestnika 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA/RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

UCZNIA 

 

 Wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka* w Konkursie Fotograficznym 

„Dziewiątka w obiektywie”. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich 

ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach. 

Oświadczam również,  że  zapoznałam/em się  z  regulaminem Konkursu  Fotograficznego  

i akceptuję jego warunki. 

  
*niepotrzebne skreślić 

 
………………………… …………………………………....... 

miejscowość i data  podpis ucznia/opiekunów ucznia 


