
Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 
 

„Szczęście w naszej szkole” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 w Płocku. Koordynatorem konkursu jest 

Aleksandra Kaczanowska. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku. 

3. Cele konkursu: 

 

- Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią. 

- Promocja Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku. 

- Zachęcenie do fotograficznej interpretacji szkolnej rzeczywistości. 

- Propagowanie pozytywnych wartości w społeczności szkolnej. 

- Popularyzowanie twórczości fotograficznej. 

4. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem, tzn. 

przedstawiające szczęście w naszej szkole. 

5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 

a. Klasowa: zdjęcie powinno przedstawiać całą klasę oraz przynajmniej jednego 

nauczyciela, najlepiej wychowawcę. 

b. Indywidualna: zdjęcie może przedstawiać pojedyncze osoby lub grupy osób. 

Warunkiem przystąpienia do tej kategorii jest dostarczenie zdjęcia w kategorii 

klasowej. 

c. Dla pracowników: zdjęcie może przedstawiać pojedyncze osoby lub grupy osób.  

6. Technika wykonania prac jest dowolna. 

7. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie w poszczególnych 

kategoriach. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki w formacie o wymiarach 

20x30cm oraz w formie elektronicznej w formacie JPEG na pendrive lub płycie CD          

w odpowiedniej rozdzielczości (min. 2395 x 3508 pixeli). 

8. Zdjęcie należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora     

i klasą, tytułem zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia 

(załącznik nr 1). 

9. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną 

zdyskwalifikowane. 



10. Istnieje możliwość przedstawienia zdjęcia wykonanego wcześniej (np. w ubiegłym roku) 

pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki zawarte w regulaminie konkursu. 

11. Prace należy dostarczać od 2 marca 2018 roku do 23 marca 2018 roku do p. Aleksandry 

Kaczanowskiej.  

12. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. Decyzje jury 

są ostateczne. 

13. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

14. Jury będzie najwyżej oceniało prace:  

- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,  

- oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność 

wykonania.  

15. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu 

oraz wręczenia nagród. W każdej kategorii zostanie nagrodzone jedno zdjęcie: 

- Klasowa: 4 duże pizze dla całej klasy dostarczone do szkoły oraz wybrany przez 

uczniów dzień bez pytania. 

- Indywidualna: 2 bilety do kina na wybrany przez ucznia film oraz dzień bez pytania. 

- Dla pracowników: niespodzianka. 

16. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku Zespołu Szkół 

Nr 3 w Płocku oraz na stronie internetowej naszej szkoły i na profilu FB szkoły. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych      

z konkursem oraz promocją Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku. 

18. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi 

uczestnik. 

19. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

- posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy, 

- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby 

20. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej i w pokoju 

nauczycielskim. 

21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 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.). 

 

Życzymy powodzenia 



ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

PT „Szczęście w naszej szkole” 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego 

warunki; 

 jestem autorem dostarczonych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa 

autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich; 

 uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz 

w innych celach promocyjnych Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku; 

 wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpień 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

1997 r. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie 

fotograficznym „Szkoła w obiektywie”. Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie 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. Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

………………………… …………………………………....... 

 


