
Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 
„Pierwsze oznaki wiosny”

I. Informacje ogólne: 
1. Konkurs rozpoczyna się ogłoszeniem regulaminu w marcu 2023 r. i trwa do 15 kwietnia 2023 r. 
2. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli geografii II Liceum Ogólnokształcącego. 
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. 

II. Cele konkursu: 
1. Rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego swojego regionu. 
2. Pogłębianie więzi z regionem jego młodych mieszkańców. 
3. Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów.
4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki.

III. Organizacja konkursu:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno, samodzielnie wykonane, zatytułowane zdjęcie, które
nie było wcześniej przedmiotem postępowania w żadnym innym konkursie. 
3. Fotografia powinna być wykonana w formacie obrazu 15 X 21 cm (lub zbliżonym).

Uwaga:  Dopuszczalne  jest  poprawianie  jakości  zdjęcia  w  zakresie  standardowych  narzędzi  programów
graficznych  (kadrowanie,  kontrast,  nasycenie  itp.).  Niedopuszczalne  jest  natomiast  przekształcanie  lub
modyfikowanie treści  zdjęcia  (przemieszczanie pikseli)  za pomocą zaawansowanych funkcji  programów
graficznych.  Nie  zezwala  się  także  na  wykonywanie  fotomontaży  polegających  na  łączeniu  elementów
zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia. 
4. Organizator nie zapewnia narzędzi do wykonania zdjęć. 
5. Zdjęcie wraz z informacjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu) oraz zgody na wykorzystywanie i upowszechnianie zdjęć (załącznik nr 2) należy
dostarczyć do 15 kwietnia 2023 roku do nauczycieli geografii.
6.  Prace  konkursowe  mogą  być  rozpowszechniane  przez  Organizatora  w  celach  dokumentacyjnych  
i  promocyjnych,  w  tym  publikowane  na  stronach  internetowych  oraz  na  profilach  w  mediach
społecznościowych po uzyskaniu stosownej zgody w tym zakresie.



Załącznik nr 1

Konkurs fotograficzny: „Pierwsze oznaki wiosny”

Formularz zgłoszeniowy wraz z zdjęciem prosimy dostarczyć w terminie do: 15 kwietnia 2023 roku 

Imię i Nazwisko autora zdjęcia 

Klasa

Tytuł zdjęcia 

Miejsce i data wykonania zdjęcia (jeżeli 
możliwe do ustalenia) 



Załącznik nr 2

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘCIA 

Oświadczam, że udzielam zezwolenia na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć na potrzeby konkursu
„Pierwsze oznaki wiosny”, w szczególności na jego ocenę i publikację. 

…………………………………………..                  ………………………………………………
miejscowość, data                                                     podpis uczestnika/ w przypadku osób  
                                                                                  niepełnoletnich – rodzica lub opiekuna prawnego
                                                                                          

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE ZDJĘCIA 

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody   na  wykorzystywanie  w  tym  rozpowszechnienie
zgłoszonego  zdjęcia  przez  II  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Stefana  Żeromskiego,  do  celów
dokumentacyjnych  i  promocyjnych  konkursu  „Pierwsze  oznaki  wiosny”.  Zgoda  obejmuje
rozpowszechnianie  przesłanego  zdjęcia  na  stronach  internetowych  oraz  na  profilach  w  mediach
społecznościowych. Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych.   

……………………………………..                           …………………………………………..
miejscowość, data                                                       podpis uczestnika/ w przypadku osób  
                                                                                    niepełnoletnich – rodzica lub opiekuna prawnego
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