
UWAGA! 
Weź udział w II edycji szkolnego konkursu fotograficznego 

„Moja szkoła – miejsce nauki  

i rozwijania pasji” 

Wyślij do 5 lutego 2018 r. wykonane przez siebie zdjęcie 

(komórką lub aparatem fotograficznym) na adres mailowy 

zawodowykonkursfotograficzny@gmail.com (podaj swoje 

dane: imię i nazwisko, klasa, nr tel. lub e-mail)! 

Przedstaw na zdjęciu w atrakcyjny sposób rzeczywistość 

szkolną (siebie, swoich kolegów podczas zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, podczas praktyk zawodowych oraz przerw,  

w miejscach w szkole, które Twoim zdaniem są warte tego, aby 

je zaprezentować innym)! 

Pokaż, że Twoja szkoła jest wyjątkowa i można w niej nie tylko 

się uczyć, ale miło spędzać czas i rozwijać swoje pasje! 

Podpisz zdjęcie krótkich hasłem, które będzie zawierało  

to, co chciałeś na zdjęciu zaprezentować! 

Pamiętaj fotografuj tylko te osoby, które wyrażą na to zgodę! 

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne 

nagrody! 
 

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie facebooka i internetowej szkoły. 



Regulamin konkursu fotograficznego 

„Moja szkoła – miejsce nauki i rozwijania pasji” 

I. Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu fotograficznego „Moja szkoła – miejsce nauki i rozwijania pasji”, 

zwanego dalej „Konkursem” jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy  

ul. Norwida 10 w Złotowie, zwanym dalej „Organizatorem”. 

 

II. Cel i tematyka Konkursu 

Celem Konkursu jest zaprezentowanie na zdjęciu szkoły, jako miejsca nauki i rozwijania pasji 

uczniów kształcących się w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida 10. W Konkursie chodzi  

o to, by każde zdjęcie (wykonane telefonem komórkowym bądź aparatem fotograficznym) 

odzwierciedlało rzeczywistość szkolną oraz jak uczniowie postrzegają szkołę jako miejsce 

nauki i rozwijania swoich zainteresowań. 

 

III. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs „Moja szkoła – miejsce nauki i rozwijania pasji” adresowany jest do wszystkich 

zainteresowanych fotografią uczniów CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida 10. 

 

IV. Zgłaszanie prac 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 

elektronicznej na adres zawodowykonkursfotograficzny@gmail.com 

Zdjęcie może być wykonane telefonem komórkowym bądź aparatem fotograficznym. 

2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. 

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące 

informacje: 

 dane personalne ucznia (imię, nazwisko, klasa), 

 numer telefonu bądź adres e-mail, 

 tytuł fotografii, 

 data (przybliżona)  i miejsce wykonania fotografii. 

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 5 lutego 2018 r. 

5. Obróbka zdjęcia przesłanego na konkurs może polegać jedynie na działaniach 

odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających  

na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne 

zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań 

konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. 

6. Fotografia zgłaszona na Konkurs nie może być wcześniej nagradzana w innych 

konkursach. 

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. 

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

zamieszczenie fotografii na stronie internetowej szkoły, facebooku szkoły, w mediach 

oraz materiałach promujących szkołę. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do rozporządzania zdjęciami w ramach promocji 

szkoły. 

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani 

naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych  

i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody 

osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody 
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na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej.  

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje 

Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku  

ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 

Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

Organizatora. 

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę 

wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii oraz liczbę oddanych 

głosów na poszczególne zdjęcia na stronie facebooka szkoły. 

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie 

i trzecie miejsce. 

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas 

obrad. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie 

i drogą elektroniczną. 

7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach: internetowej szkoły, facebooku szkoły. 

8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi 

w terminie i miejscu wskazanym przez Jury. 

VI. Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 

• za zajęcie I miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na stronie internetowej i facebooku 

szkoły + nagroda rzeczowa  

• za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na stronie internetowej  

i facebooku szkoły + nagroda rzeczowa  

• za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na stronie internetowej  

i facebooku szkoły+ nagroda rzeczowa   

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły i facebooku szkoły. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika 

Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 

 


