
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt.„Selfie z książką” 

  

1. Organizatorem konkursu są: Barbara Ogórek, Aneta Sarecka-Nowak, Piotr Grzesiuk, 

Arkadiusz Gwozda, Jan Sternik.  

 

2. Celem konkursu jest: 

▪ rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury; 

▪ rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych młodzieży; 

▪ zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji; 

▪ popularyzacja wartościowej literatury wśród uczniów i promocja czytelnictwa; 

▪ integracja wewnątrzszkolna uczniów i nauczycieli. 

 

     3. Zasady uczestnictwa: 

▪ W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych  Nr 1 w Zamościu. 

▪ Jedna osoba może zgłosić 1 zdjęcie. 

▪ Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia - „selfie” z książką, zgodnie z definicją 

„selfie”: rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego  

w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. 

Zdjęcie przedstawia zazwyczaj samego siebie (w tym przypadku fotografa) lub jego 

odbicie w lustrze. 

▪ Uczestnicy konkursu, akceptują, to że ich zdjęcia mogą zostać wykorzystane do 

publikacji na stronach internetowych i/lub druku materiałów promujących konkurs. 

▪ Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz 

swojego zdjęcia. 

▪ Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu. 

▪ Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem 

fotograficznym, telefonem komórkowym itp., zaleca się ustawienie jak najlepszych 

parametrów obrazu (w trosce o najlepszą jakość zdjęcia). 

  

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU: 

▪ Zdjęcia (pliki JPG) należy przesłać na adres:  barbara.ogorek@ekonomikzamosc.pl , 

piotr.grzesiuk@ekonomikzamosc.pl, arkadiusz.gwozda@ekonomikzamosc.pl, 

aneta.nowak@ekonomikzamosc.pl, jan.sternik@ekonomikzamosc.pl  do dnia 18 maja 

2020r. 

▪ Zdjęcia zostaną sprawdzone pod kątem wymaganych parametrów, a następnie 

umieszczone na stronie szkoły.  

▪ Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdjęć naruszających 

zasady dobrego obyczaju, zawierających treści obraźliwe lub obsceniczne. 

▪ Zgłaszając zdjęcie należy podać następujące informacje: imię i nazwisko autora 

zdjęcia, klasę oraz tytuł zdjęcia. 

▪ Zgłaszając zdjęcia autor oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa 

autorskie.  
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5. ZASADY PRZEPROWADZANIA I ROZSTRZYGANIA KONKURSU: 

▪ Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

▪ Oceniając zdjęcia Komisja weźmie pod uwagę:  

- wartość artystyczną,  

- oryginalne  i pomysłowe ujęcie tematu, 

 - walory estetyczne zdjęcia, 

 - zgodność z tematyką konkursu. 

▪ Ogłoszenie wyników i lista laureatów konkursu wraz z nagrodzonymi zdjęciami 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

▪ Zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w szkole. 

  

6. NAGRODY: 

▪ Autorzy najpopularniejszych zdjęć otrzymają nagrody niespodzianki. 

▪ Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty z zachowania, oceny cząstkowe z przedmiotów 

zawodowych oraz dyplomy potwierdzające udział. 

  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

▪ Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział  

w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie; 

▪ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu; 

▪ We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

 

Opracowała:  

Barbara Ogórek 

 


