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Ogólnopolski konkurs fotograficzny – WIOSNA W OBIEKTYWIE 

I edycja konkursu fotograficznego 

  

Regulamin konkursu: 

I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Duchnicach, ul.Duchnicka 25, 

05 - 850 Ożarów Mazowiecki. 

 

II. Tematyka konkursu: ,,Wiosna w obiektywie” (polskie krajobrazy wiosenne, barwy 

i klimaty wiosny, prace bez wizerunku osób). 

 

III. Celem konkursu jest: 

 

 

 rozwijanie pasji i uzdolnień u uczniów, 

 propagowanie pasji fotografowania, 

 prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. 

 

IV. Zasady konkursu: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 7 szkół podstawowych oraz dla dzieci 

z oddziałów zerówek z całej Polski. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

 I kategoria – 0 – III 

 II kategoria – IV –VII 

 

3. Czas trwania konkursu od 26.02.2018r. do 27.04.2018r. 

4. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie prac fotograficznych. 

5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że : 

 posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały 

wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez 

inne osoby, 

 nie narusza praw autorskich osób trzecich. 
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6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę. 

7. Format prac: odbitki kolorowe: 21 cm X 30 cm i większe. 

8. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wykonane komputerowo metryczki 

zawierające: 

 

 imię i nazwisko autora, 

 klasę, nazwę i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego, e-mail, 

 tytuł pracy, 

 imię i nazwisko opiekuna (rodzica lub opiekuna prawnego), 

 

9. Prace konkursowe można składać bezpośrednio u koordynatora konkursu, p. Natalii 

Chojnowskiej lub wysłać na adres szkoły: 

 

Szkoła Podstawowa w Duchnicach 

ul. Duchnicka 25 

05- 850 Ożarów Mazowiecki 

z dopiskiem: konkurs fotograficzny 

  

10. Termin składania prac upływa 27.04.2018r. 

11. Prace konkursowe będą eksponowane  na wystawie szkolnej w dniach 08.05 – 

30.05.2018 r., na stronie internetowej szkoły oraz na funpage Szkoły Podstawowej w 

Duchnicach na portalu społecznościowym Facebook. 

 

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

 

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez 

organizatora. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 08.05.2018r. na stronie internetowej szkoły oraz 

na funpage szkoły na portalu społecznościowym Facebook. 

3. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych ( 0- III oraz IV- VII)- w 

każdej z kategorii zostaną przyznane 3 nagrody ( I miejsce, II miejsce, III miejsce).  

4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

5. Organizator konkursu nie zwraca zgłoszonych prac. 
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VI. Postanowienia końcowe: 

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestnika. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w 

Duchnicach (http://spduchnice.pl/) . 

 

http://spduchnice.pl/

