
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

"Piękno architektury mojej miejscowości" 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie. 

2. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie otaczającej nas architektury na zdjęciach. 

3. Cele Konkursu: 

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 

- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 

- rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania, 

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej. 

4. W Konkursie udział mogą brać tylko uczniowie, którzy dostarczą podpisane przez siebie i rodziców zgody 

(dostępne na stronie: sp13leszno.pl link UCZEŃ->KONKURSY TEMATYCZNE). Ze względu na sytuację 
pandemiczną podpisane zgody dostarczamy w formie elektronicznej. Zeskanowaną zgodę lub zrobione zdjęcie 
należy przesłać na adres sp13leszno@gmail.com. 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. 
Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.). 

II. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONKURSU 

1. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia w formie elektronicznej. 

2. Zdjęcia należy przesłać mailem na adres sp13leszno@gmail.com. 

3. Wysyłając maila należy podać w treści: imię i nazwisko autora zdjęć, klasę oraz tytuły zdjęć. 

4. Zdjęcia będą umieszczone na stronie konkursowej dopiero po dostarczeniu podpisanej prze siebie i rodziców 
zgody. 

III. TERMINARZ 

1. Prace przesyłacie w terminach 28.12.2020 - 24.01.2021. 

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 

4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 08.02.2020 r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo. 

5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie szkoły sp13leszno.pl. 

IV. OCENIANIE PRAC KONKURSOWYCH 

Dostarczone prace ocenia Jury biorą pod uwagę: 

1. Zgodność pracy z tematem. 

2. Walory artystyczne. 

3. Poprawność techniczną zdjęcia.  

V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH 

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem 
i nazwiskiem autora) na stronie szkoły sp13leszno.pl, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na 
konkurs. 

2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego bezpłatnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych. 
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