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I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Lęborku, zwane dalej 

organizatorem. 

2. Celem konkursu jest: 

- popularyzacja fotografii wśród uczniów, 

- podjęcie próby wizualizacji fotograficznej tematyki związanej z profilaktyką               

i przeciwdziałaniem uzależnieniom, 

- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.  

II. Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu - od 15 października 2013 do 15 listopada 2013. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Lęborku. 

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 

4. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,                        

a w szczególności punkty 11 i 12 regulaminu, oraz zapewnia, że: 

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby. 

5. Konkurs przeprowadzany jest w jednej otwartej kategorii, nie ograniczającej 

środków wyrazu i twórczej inwencji uczestnika (możliwość fotografii cyfrowej, 

analogowej lub techniki skanu bezpośredniego). 

6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jeden obraz pojedynczy lub  

1 zestaw obrazów (seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących 

określona zamkniętą całość). 

7.Wszyskie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno – białej, w sepii lub 

kolorowej na papierze fotograficznym, w formacie 21x28 cm (2551x3307 px              



w rozdzielczości 300 dpi dla obrazu w proporcjach 4:3) lub 21x30 cm 

(2480x3507 px w rozdzielczości 300 dpi dla obrazu w proporcjach 3:2).                          

Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do obróbki zdjęć 

(zmodyfikować, unowocześnić, dodać efekty specjalne itp.) 

Na odwrocie pracy należy nakleić kartkę z tytułem pracy oraz godłem autora. 

8. Praca musi zostać dostarczona w kopercie oznaczonej godłem autora.                  

W osobnej (małej) kopercie, załączonej do pracy, także opatrzonej godłem, 

należy umieścić informacje z danymi autora (imię, nazwisko, klasa, tytuł pracy)  

9. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD lub DVD w formacie 

plików JPEG, PNG, TIFF lub PDF i dołączyć ją do pracy. 

10. Prace konkursowe należy składać do pedagoga szkolnego                                       

w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2013. 

11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku 

Gimnazjum nr 1 oraz na stronie internetowej  szkoły. 

12. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega 

sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych                          

z konkursem oraz promocją Gimnazjum nr 1  z zaznaczeniem imienia                        

i nazwiska autora. 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia 

konkursu oraz wręczenia nagród. 

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

5. Przewidziane atrakcyjne nagrody. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

 


