
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ MÓJ SUCHY LAS” 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW  GIMNAZJUM  IM.JANA PAWŁA II  W 

SUCHYM LESIE 

  

Celem konkursu jest propagowanie umiejętności ciekawego przedstawienia swojego otoczenia za 

pomocą obrazu fotograficznego.   

Organizatorem  konkursu i fundatorem nagród jest Rada Rodziców wraz z Samorządem Uczniowskim 

Gimnazjum w Suchym Lesie. 

Regulamin konkursu jest opublikowany na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców.  

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie Gimnazjum. 

   

WARUNKI KONKURSU 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie i przekazanie komisji konkursowej 

maksymalnie 3 zdjęć  zgodnie z tematem „Mój Suchy Las”. Prace konkursowe muszą być wykonane 

samodzielnie przy użyciu dowolnego sprzętu fotograficznego ( aparaty cyfrowe, analogowe, telefony 

komórkowe, aparaty typu kamera obscura). 

3. Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii kolorowych lub czarno-białych dostarczonych 

komisji konkursowej w formacie 15 x 21 cm na papierze błyszczącym. Nie dopuszcza się 

fotomontaży oraz obróbki programami typu Photoshop. 

4. Prace muszą dotyczyć Suchego Lasu w rozumieniu Gminy. 

5. Zdjęcia należy przekazać wychowawcy lub opiekunowi Samorządu Uczniowskiego w zamkniętych 

kopertach opatrzonych znakiem/godłem/nickiem/pseudonimem fotografa. W osobnej kopercie też 

zaklejonej i opatrzonej nickiem przekazujemy swoje dane, tj. imię i nazwisko oraz klasa. Samorząd 

Uczniowski  przekaże zdjęcia i koperty z danymi fotografa  Radzie Rodziców.  

Zdjęcia nie opatrzone nickiem, lub opatrzone imieniem i nazwiskiem nie będą zakwalifikowane do 

konkursu. Podstawą niezakwalifikowania do konkursu będzie też otwarta koperta z danymi fotografa. 

6. Każda fotografia powinna być opatrzona tytułem i miejscem wykonania. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie trzy zdjęcia. 

8. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka wyrażają  na piśmie  zgodę  na  opublikowanie imienia, 

nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie  internetowej szkoły, ewentualnie w 

lokalnych mediach i miejscach publicznych na terenie Gminy Suchy Las (Ośrodek Kultury, Gimnazjum, 



Urząd Gminy).  Ewentualne osoby umieszczone na zdjęciach muszą również złożyć  pisemne 

oświadczenia, że wyrażają zgodę na publikację zdjęć. Bez wyżej wymienionych załączników prace 

fotograficzne ucznia nie będą mogły wziąć udziału w ewentualnej wystawie prac nagrodzonych. 

Zgody muszą być dołączone do fotografii. 

TERMINARZ  

1. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych od 14.11.2016 do 02. 01. 2017 r. -  termin nieprzekraczalny 

2. Rozstrzygnięcie konkursu: do 10. 02. 2017 r. 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator i specjalnie powołane w tym celu jury złożone z 

przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego (członkowie SU będący w jury nie mogą 

być uczestnikami konkursu). 

2. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć organizatorzy wyłonią zwycięzców (miejsca  I-III)  

3. Nagrody:  

Organizator przewiduje nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz ewentualne wyróżnienia. 

Organizator nie przewiduje nagród ex aequo. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac. 

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem 

jego autora.  

3.   Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, muszą być fotografiami autorskimi, 

nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd nieopublikowanymi. 

4. Organizator zastrzega możliwość przyznania innych nagród niż wymienione. 

5. Organizator nie zwraca kosztów związanych z wykonaniem prac konkursowych i uczestnictwem w 

konkursie. 

UCZESTNIKU PAMIĘTAJ, ŻE FOTOGRAFUJĄC LUDZI MUSISZ MIEĆ ICH ZGODĘ, A JEŚLI CHESZ 

PUBLIKOWAĆ ZDJĘCIA, OSOBY SFOTOGRAFOWANE MUSZĄ WYRAZIĆ NA TO PISEMNĄ ZGODĘ. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za upublicznienie wizerunku bez zgody autora oraz nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne plagiaty dokonane przez autorów prac.   


