
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ZDJĘCIE Z ŻYCIA SZKOŁY” 

 

ORGANIZATORZY: 

1.      Konkurs organizowany jest przez Samorząd Uczniowski I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu 

2.      Koordynatorami konkursu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz Samorząd Uczniowski 

  

CELE KONKURSU: 

·         Rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczniów: 

·         Przedstawienie w oryginalny sposób życia szkoły; 

·         Integracja uczniów; 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły; 

2. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia w tygodniu; 

3. Uczestnicy konkursu, akceptują, to że ich zdjęcia mogą zostać wykorzystane do druku kalendarzy oraz innych 

materiałów promocyjnych szkoły (w wersji drukowanej i elektronicznej); 

4. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu: może to być przerwa, wycieczka bądź impreza szkolna. 

  

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU: 

1. Zdjęcia należy przesłać w wiadomości prywatnej facebookowej strony szkoły 

https://www.facebook.com/radomkopernik/      

2. Zdjęcia zostaną sprawdzone pod kątem jakości i zgodności z regulaminem, a następnie umieszczone na 

facebooku(nie podając imienia i nazwiska autora); 

3. Prosi się o podanie następujących informacji: 

Imię i nazwisko autora zdjęcia, szkołę, klasę, tytuł zdjęcia i ewentualny opis. 

Zgłaszając zdjęcia autor oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa autorskie oraz zgodę osób 

znajdujących się na zdjęciach na publikację ich wizerunku. 

ZASADY PRZEPROWADZANIA I ROZSTRZYGANIA KONKURSU: 

1. Prace można nadsyłać do każdego piątku do godz. 12.00 r.; 

2. Zdjęcia publikowane będą na facebook’u; 

3. Wybór najlepszych zdjęć nastąpi na portalu facebook. Zdjęciem tygodnia zostaje to, które uzyska najwięcej 

polubień do następnego piątku godz. 12.00. 

4. Oceniając zdjęcia należy wziąć pod uwagę głównie wartość artystyczną, ujęcie, motyw, oryginalność itp., czyli 

wszystkie te cechy które stanowią o tym, że zdjęcie się podoba; 

5. Głosować mogą wszyscy użytkownicy facebooka (nie tylko uczniowie naszej szkoły), dlatego warto promować    

swoje zdjęcie, na swojej tablicy; 

6. O wyborze zdjęcia miesiąca decyduje komisja powołana przez Samorząd Uczniowski. 

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 2 tygodni po zakończeniu głosowania. 

8. Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji zdjęć; 

9. Personalia autora, do czasu rozstrzygnięcia konkursu, nie będą podawane publicznie (będą znane tylko Komisji). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja konkursowa. 

https://www.facebook.com/radomkopernik/

