
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„ZAWÓD  W OBIEKTYWIE” 

I Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim. 
2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów, a następnie wykorzystanie 

prac konkursowych w celach promocyjnych naszej Szkoły. 
3. Tematem konkursu jest ukazanie zawodów z oferty szkolnej z różnej 

perspektywy. 
II Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu – od 8 grudnia do 17 grudnia 2021 r. 
2. Konkurs jest konkursem zamkniętym. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń 

Zespołu Szkół Technicznych, który spełni wymogi niniejszego regulaminu. 
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zapewnia, że: 

 posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej przez siebie pracy; 

 nie narusza praw autorskich osób trzecich; 

 nie narusza dóbr osobistych osób trzecich; 

 zdjęcia nie były wcześniej publikowane. 
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 zdjęć. 
6. Format prac: 

 zdjęcia zapisane w formacie JPEG, JPG, BMP, RAW; 

 preferowane jest użycie aparatu fotograficznego; 

 zdjęcia mogą być edytowane w programach graficznych. 
7. Płytę CD lub nośnik lub pendrive z pracami konkursowymi należy złożyć w zaklejonej, 

podpisanej kopercie z dopiskiem – ”Zawód w obiektywie”. 
Na odwrocie każdej kopert z płytą CD lub pendrive należy umieścić: imię, nazwisko, klasę, 
numer telefonu autora pracy konkursowej. 

8. Prace należy składać w pokoju nr 39 (gabinet pedagoga szkolnego)  
w ustalonym terminie. 

9. Zastrzega się, że nagrodzone prace mogą być publikowane nieodpłatnie w materiałach 
promocyjnych szkoły. 

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu 
1. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 

w składzie: Aldona Pituch, Emilia Żuber, Karol Drewniak, Adam Łukasz.  
2. Decyzja jury jest ostateczna. 
3. Uczestnicy konkursu będą powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu. 
4. Prace będą ocenianie według następujących kryteriów: 

 zgodność z tematem przewodnim; 

 oryginalność w ujęciu tematu; 

 perspektywa; 

 kompozycja obrazu. 
5. Nagrody 

 spośród uczestników zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu, który otrzyma 
nagrodę rzeczową; 

 dodatkowo przewiduje się dla uczestników upominki.  
6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

IV Postanowienia końcowe 
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych dostarczonych 
wraz z pracami. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 
trzecich przez uczestników konkursu. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej i Facebooku szkoły.  
                                                                                 Opracowali: 
                                                                                           Aldona Pituch 

Mariusz Wieleba 


