
Regulamin konkursu fotograficznego 

 
CELE KONKURSU: 

1. Propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży. 

2. Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii. 

3. Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej nas rzeczywistości. 

4. Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. 

5. Popularyzowanie twórczości fotograficznej. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1.   Organizatorem konkursu fotograficznego „Czytać może każdy i wszędzie” jest Zespół Szkół         

Artystyczno – Projektowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Legionów 35. 

2. Uczestnikami mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjalnych  

              i ponadgimnazjalnych. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

A. Uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy  III gimnazjum 

 

             B. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

      

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Do udziału w konkursie uprawnia dostarczenie na adres szkoły pracy konkursowej 

do dnia 10.05.19 r.  

2. Prace powinny być wykonywane indywidualnie. 

3. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace konkursowe. 

4. Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

a)  prace należy wykonać jedną z technik fotografii (analogową lub cyfrową),  

b) dopuszcza się użycie programów graficznych przy postprodukcji. 

c) prace powinny być wydrukowane w formacie 30 x 20 cm. 

d) prace wykonane metodą fotografii cyfrowej, należy nadesłać w formie wydruku, oraz na 

adres mailowy organizatora w formacie JPG. 

5. Każda praca powinna być podpisana i posiadać kartę zgłoszenia z informacją: 

 Imię i nazwisko uczestnika (pismo drukowane) 

 Nazwa i adres placówki zgłaszającej 

 Wiek uczestnika 

 Tytuł pracy 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
1. Dostarczone prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana w ZSA-P, w skład której 

wejdą m.in. dyrektor szkoły, bibliotekarz oraz artyści plastycy. 

2. Wręczenie nagród nastąpi 23.05.19 r.  o godzinie 13.00 podczas wernisażu wystawy 

pokonkursowej w siedzibie szkoły. 

3. Autorzy najlepszych prac otrzymają: 

          -  nagrody rzeczowe i dyplomy (I, II, III miejsce) 

          -  dyplomy (wyróżnienia) 

4. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej. Komisja 

konkursowa zastrzega sobie prawo kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej. 
 

 



IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że praca dostarczona przez niego jest 

wynikiem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych 

praw osób trzecich oraz że nie była nigdy wcześniej publikowana. 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na: 

a) wykorzystanie pracy konkursowej do organizacji wystaw, publikowanie i powielanie 

projektu. 

b) dokonywanie przez organizatora ewentualnych zmian w  projekcie, a także  korzystanie z 

dowolnych fragmentów projektu. 

c) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikowanie danych 

osobowych uczestnika na stronie internetowej organizatora. 

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że uzyskał zgodę osób, których 

wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie 

tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – 

reklamowych. 
4. Laureaci konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatora konkursu własność pracy 

konkursowej oraz prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą. 

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje 

jego treść. 

6. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej organizatora www.zsap.info  

7. Fotografie zakwalifikowane do konkursu  nie będą zwracane autorom.  

     
 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O KONKURSIE UDZIELAJĄ: 

BARBARA OLEKSY 

DOLORES WILK- PEDERSKA 

Tel. (0-32) 285 40 87 

sekretariat@zsap.info 

b.oleksy@zsap.info        

http://www.zsap.info/

