
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„NIEPODLEGŁA W JESIENNEJ SZACIE” 

Postanowienia ogólne: 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pod nazwą 

„Niepodległa w jesiennej szacie” na wykonanie fotografii w ramach obchodów Święta 

Niepodległości. 

Organizatorami Konkursu są nauczyciele klas 1-3 ( M. Copiak, A. Dąbrowska, J. Przybylik) 

Szkoły Podstawowej Nr 25 im. T. Kościuszki w Krakowie. 

Celem konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej ilustrującej piękno naszej Ojczyzny. 

Na zdjęciu powinien się znaleźć element w barwach biało- czerwonych lub jeden z symboli 

narodowych. 

Cele konkursu: 

1. Promocja wydarzenia: 100-lecie odzyskania niepodległości. 

2. Zachęcenie do odkrywania miejsc pamięci narodowej. 

3. Pobudzanie, pogłębianie poczucia patriotyzmu, a także poszerzenie wiedzy 

historycznej. 

4. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych oraz sztuki fotograficznej jako jednej 

z form artystycznego wyrazu. 

5. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 wraz z rodzicami, rodzeństwem 

lub dziadkami. 

2. Osoby biorące udział w Konkursie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem 

Konkursu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” ( 

dostępne na stronie internetowej szkoły, u organizatorów oraz w dyżurce szkolnej). 

4. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego 

imienia i nazwiska w informacjach o konkursie. Organizator podkreśla, że dane 

osobowe będą wykorzystane wyłącznie do realizacji konkursu oraz do celów 

promocyjnych. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace ( wywołane zdjęcia), 

w formacie nie mniejszym niż 10x15cm, wykonane aparatem fotograficznym 

lub innym urządzeniem . 

7. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie; opisem (tytułem) zdjęcia, 

imieniem i nazwiskiem autora ( autorów) prac. 

8. Do prac należy dołączyć poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszenia. 

9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę 

na publikację i rozpowszechnianie ich wizerunku. 

10. Uczestnik Konkursu zrzeka się prawa do wynagrodzenia za przekazane prace. 

11. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe. 



 

Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. 

Przy wyborze laureatów – najciekawszych fotografii, komisja będzie kierowała 

się następującymi kryteriami: 

 zgodność z tematem, 

 jasność przekazu, 

 możliwość oddziaływania na wyobraźnię, 

 walory artystyczne. 

 Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane na terenie szkoły. 

Terminy i czas realizacji konkursu 

Ogłoszenie konkursu: 19 października 2018r. 

Termin składania fotografii – do 7 listopada 2018 r. u organizatorów ( sale lekcyjne: 52, 60, 

62). 

Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród – 12 listopada 2018r. 

Uwagi ogólne 

1. Fotografie nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi na konkurs 

fotografiami, w celu promowania własnego wizerunku, poprzez ich publiczne 

eksponowanie ( wystawy). 

3. Przekazanie fotografii, jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatora, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych. 


