
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„A z mojego okna widzę…” 
 

§1 

Organizatorzy  
 

1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy LO 6 w Szczecinie. 

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach działań „antycovidowych” wybranych przez społeczność 

LO 6 w Szczecinie. Konkurs finansowany jest ze środków Rady Rodziców. 

 

§2 

Cele konkursu 
 

1. Celem konkursu jest wyzwolenie kreatywności i uważnego spojrzenia na świat w sytuacji 

pandemii. Ograniczenie w możliwości przemieszczania się jest w tym przypadku szansą na 

nowe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Fizyczne okna w domach uczniów staną się 

symbolicznymi oknami na świat.  

2. Ponadto celem konkursu jest: 

✓ zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy 

✓ propagowanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród młodzieży; 

✓ promocja szkoły w mediach tradycyjnych i społecznościowych.   

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie LO 6 w Szczecinie. Absolwenci, 

nauczyciele, rodzice i opiekunowie mogą również nadsyłać własne prace, nie będą jednak 

oceniane i nagradzane w konkursie, ale będą mogły być promowane i publikowane.  

 

§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć „z okna” mieszkania lub domu 

ucznia.  

3. Nadesłane prace w formie pliku graficznego (jpg, png, tiff i inne) należy opisać na według 

szablonu: (imię i nazwisko autora, klasa), rozdzielone podkreślnikiem (przykład: 

jan_kowalski_1C.jpg).  

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 fotografię.  

 

§5 

Zasady szczegółowe konkursu 



1. Technika i format wykonania fotografii są dowolne. Dopuszcza się także dowolną obróbkę 

programami graficznymi i inne zabiegi zwiększające wartość artystyczną pracy.  

2. W przypadku fotografii wykonanej metodą klasyczną (za pomocą kliszy fotograficznej i 

papierowej odbitki) pracę należy zeskanować do formatu elektronicznego wskazanego w §4 

pkt. 3 pkt. 

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby/osób, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby/osób znajdującej 

się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego wizerunku. Właściwa 

ochrona wizerunku osób przedstawionych na fotografii leży wyłącznie po stronie autora 

zdjęcia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, w tym 

prawne, związane z przygotowaniem pracy.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

7. Dopuszcza się wykonanie kolażu z większej ilości zdjęć, ale muszą one mieścić się w 

ramach jednej pracy. 

 

 

 

§ 6 

Termin i miejsce składania prac 

 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do 20 stycznia 2021 r.  

2. Prace należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej (jako załącznik) na adres e-mail:  

rrlo6szczecin@gmail.com w tytule podając Konkurs fotograficzny. W treści maila należy 

podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia. 

3. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym  

 

§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Jury podejmie decyzję co do wyboru prac, podziału nagród do 20 lutego 2021 r.  

4. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 2 000 zł. Nagrody będą przekazane w formie 

Voucherów do wybranych sklepów (do wyboru EMPIK, MediaMarkt, Decathlon).  
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5. Wręczenie nagród nastąpi na uroczystym spotkaniu uczestników konkursu w terminie 

wskazanym przez organizatora. W przypadku braku możliwości zorganizowania uroczystego 

spotkania nagrody będą przekazywane laureatom indywidualnie.  

6. Wybrane prace będą opublikowane na stronie internetowej LO 6. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

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 - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

rrlo6szczecin@gmail.com. Dodatkowe pytania można kierować do przewodniczącego Rady 

Rodziców Piotra Bińka, tel. 698644484   
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