
Regulamin Konkursu Fotograficznego  

dla uczniów Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 

„Wszystkie barwy października”  

 

I. Przepisy ogólne 
1.1. Organizatorem jest Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 

1.2. Celem konkursu jest: 

- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, 

- kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody, 

- sławianie piękna i bogactwa przyrody i krajobrazu Polski. 

1.3. Konkurs jest otwarty dla uczestników zajęć informatycznych programu „Razem 

Bezpieczniej - Piłka zamiast pałki” oraz  wszystkich zainteresowanych uczniów Zespołu 

Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 

 

II. Przepisy dotyczące prac 
2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 

2.2. Prace powinny być związane tematycznie ze światem przyrody. 

2.3. Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum          

i dwóch podkategoriach tematycznych w każdej z kategorii wiekowych: 

- przyrodnicze zdjęcie krajobrazowe, 

- elementy krajobrazu miejskiego. 

2.4. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac (w dowolnej podkategorii tematycznej). 

2.5. Rozmiary fotografii dowolne w wersji elektronicznej. 

2.6. Każde zdjęcie powinno być opatrzone w: godło autora (pseudonim), tytuł, rok, miejsce 

wykonania, kategorię wiekową i podkategorię tematyczną. 

2.7. Fotografie można składać na nośnikach elektronicznych w pracowni informatycznej lub 

na płytach CD/DVD w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres 

konkurs@grabowiec.edu.pl. 

2.8. Do zdjęć należy dołączyć dane autora: Imię i nazwisko, klasa, adres e-mail. 

2.9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych 

jak również z niego wyłączonych. 

 

III. Terminarz 
3.1. Termin nadsyłania prac mija 10 listopada 2011 r. 

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 

3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora pocztą elektroniczną. 

3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.grabowiec.edu.pl. 

3.6. Prace będą prezentowane na wystawie fotograficznej  „Wszystkie barwy października”- 

w listopadzie 2011r. 

 

IV. Nagrody 
4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze miejsca we wszystkich 

kategoriach wiekowych i tematycznych. 

4.2. Organizator przewiduje nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie. 

4.3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

 

V. Wykorzystanie prac 
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych 

imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkoły www.grabowiec.edu.pl. 

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, 

materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych. 
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5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje 

materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych 

osób). 

 

VI. Kontakt do osób odpowiedzialnych 

Iwona Karczmarz tel. kom., e-mail: ikarczmarz@grabowiec.edu.pl 
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