
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "WIOSNA" 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Koło Fotograficzne przy Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach - 

główny odpowiedzialny: Jakub Piasecki.  

 

2. Konkurs rozpoczyna się 1 maja 2017 roku, a kończy się 1 czerwca 2017 roku. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone podczas uroczystości Dnia Szkoły 9 czerwca 2017 roku. 

 

3. Organizator konkursu zobowiązuje się do kontroli przebiegu konkursu. 

 

II. Cel i temat konkursu. 

 

1.Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowania fotografią, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz 

podniesienie umiejętności fotograficznych i graficznych wśród młodzieży.  

 

2. Tematem konkursu jest szeroko rozumiana "Wiosna". Temat jest otwarty do kreatywnej interpretacji - 

może to być zdjęcie wiosennego krajobrazu, fotografia makro, portret z wiosennym tłem albo inny kadr z 

jakimś akcentem wiosny, bądź symbolicznym odniesieniem do niej. 

 

III. Uczestnicy konkursu 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów liceum oraz gimnazjum Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek w 

Kielcach. 

 

IV. Zasady konkursu 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na adres e-mail fotokolko@wp.pl zdjęcie zgłaszane na 

konkurs wraz z podaniem imienia i nazwiska, klasy oraz telefonu kontaktowego, co jednocześnie uważane 

jest za zgodę na publikacje zdjęć w Internecie.  

 

2. Nadsyłane zdjęcia muszą nawiązywać do tematu konkursu. 

 

3. Należy przesyłać zdjęcia w pełnej rozdzielczości (minimalna wielkość krótszego boku to 2000 px, 

rozdzielczość 300 DPI) w formacie JPG. 

 

4. Dozwolone jest użycie wszelkich urządzeń rejestrujących obraz - aparaty analogowe i cyfrowe 

(lustrzanki, kompakty, smartfony), a także późniejsza cyfrowa obróbka obrazu. 

 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. 

 

6.Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 1 czerwca 2017 roku.  

 

7. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 

8. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw autorskich. 

Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek roszczeń  za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

w tym, w szczególności, wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej konkursu. Organizator 

nie będzie udostępniał w żaden sposób zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim za wyjątkiem 

publikacji zdjęć na stronie internetowej szkoły i/lub Koła Fotograficznego oraz w szkolnej gablocie. Zdjęcia 

mogą zostać w przyszłości użyte w materiałach promocyjnych oraz innych wydawnictwach i publikacjach 

szkolnych. 

 



9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie 

konkursu  (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione. 

 

10. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu (np. naruszających 

niniejszy regulamin). Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu fotografii o treści 

powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających 

treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.  

 

11. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób 

trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i 

zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego 

niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu uczestnika. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 
 

1. Nadesłane na konkurs prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Koła Fotograficznego w galerii 

konkursowej (www.flickr.com/fotokolkonazaret) i/lub na stronie internetowej szkoły. 

 

2. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez jury, które wybierze zwycięskie prace. W skład jury wchodzić 

będą następujące osoby: Jakub Piasecki, Grzegorz Biskupski, s. Paula Beata Drożdż. 

 

3. Przy ocenie zdjęć uwzględniane będą: kryteria merytoryczne, wartość artystyczna, jakość techniczna i 

poziom estetyczny prac.  

 

4. Przewidziane są symboliczne nagrody dla zwycięzców (pierwsze 3 miejsca). 

 

VI. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród 

 

1. Imię i nazwisko oraz klasa zwycięzców (pierwsze 3 miejsca) zostaną podane do wiadomości publicznej 

podczas uroczystości Dnia Szkoły 9 czerwca 2017 roku, a także na stronie internetowej Szkoły i/lub Koła 

Fotograficznego. Zwycięskie prace (pierwsze 3 miejsca) zostaną wywieszone do wglądu w jednej ze 

szkolnych gablot. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Szkoły 9 czerwca 2017 roku. 

 

2. Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent. 

 

VII. Uwagi końcowe 

 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w 

szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian 

przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.  

 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. 01 maja 2017 r. i obowiązuje do 

czasu jego zakończenia. 

 

4. Dodatkowych informacji udziela organizator konkursu: Jakub Piasecki, jkpiasecki@hotmail.com, 

fotokolko@wp.pl 

 

Kielce, 01.05.2017 r.  


