
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Drzewo w krajobrazie” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie. Osoba     

odpowiedzialna: Monika Stokowiec 

2. Celem Konkursu jest: 

 propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych szacunku dla przyrody, 

 kształtowanie potrzeby nieustannej ochrony przyrody, 

 ukazywanie bogactwa przyrodniczego oraz piękna przyrody, 

 rozwijanie umiejętności fotograficznych.  

3. Tematem pracy jest ukazanie  drzewa leśnego w otaczającym je krajobrazie. 

4. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych Gminy Grzmiąca: 

 Klasy IV-VIII 

5. Konkurs jest jednoetapowy. 

6. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Organizator wraz z Komisją Konkursową. 

§ 2 Warunki przeprowadzenia Konkursu  

1.  Prace  konkursowe  podlegające  ocenie  muszą  być pracami  autorskimi,  które  wcześniej   

nie  były publikowane  ani nagradzane.  

2. Każda z fotografii powinna być dostarczona w postaci:   

 zdjęcia:  wymagany format 15x21 (A4), 

 elektronicznej: w formacie JPG lub TIFF na adres e-mail: m.stokowiec@wp.pl 

 

3. Na  odwrocie  wydruku  zdjęć oraz w e-mailu wersji elektronicznej należy  podać podstawowe 

informacje o uczestniku konkursu i jego pracy:   

 imię i nazwisko,   

 nazwę szkoły,   

 tytuł pracy,   

 daty i miejsce wykonania pracy.  

4. Nadesłane w ramach Konkursu prace nie będą zwracane autorom.   

5.   Organizatorzy   nie   biorą odpowiedzialności   za   ewentualne   uszkodzenia   lub   zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac.   

6.  Dane  osobowe  uczestników  konkursu  są  chronione  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  

(Ustawa  o ochronie  danych  osobowych  z  dn.  10 maja  2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000  

z późniejszymi zmianami). 

7. Kartę zgłoszenia oraz prace w zaklejonej kopercie oraz opisem należy dostarczyć lub przesłać do 31 

października 2020r. na adres:   



Szkoła Podstawowa  

im. Marii Konopnickiej  

Iwin 12 

78-451 Przeradz 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Drzewo w krajobrazie” 

   

8. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się do 04 listopada 2020r.   

9. Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną opublikowane 

 na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie  oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Grzmiąca.  

10. W związku ze zmieniającym się zagrożeniem epidemiologicznym osoby nagrodzone zostaną 

poinformowane o terminie wręczenia nagród i wyróżnień. Informacja będzie podana po 

rozstrzygnięciu konkursu.  

§ 3 Prawa autorskie 

1.    Uczestnik    konkursu,  oświadcza, że posiada pełnię praw  autorskich do fotografii.   

2.  Organizatorzy  zastrzegają sobie  prawo  bezpłatnego  prezentowania  i  publikowania  fotografii 

konkursowych   w   celach   promocyjnych   na   stronach   internetowych   oraz   w   wydawnictwach 

elektronicznych.   

§ 4 Postanowienia końcowe  

1. Organizator   Konkursu   nie   pokrywa   kosztów   wykonania prac i dojazdu po odbiór nagród. 

2.  Decyzje  Komisji  Konkursowej  oraz  Organizatora  podjęte  we  wszystkich  sprawach   

są ostateczne.  

 


