
Regulamin  

Konkurs fotograficzny pt. „Przywróć naszą Ziemię” 

1. Cel konkursu: 

1.1. Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowania młodzieży otaczającą nas przyrodą oraz 

jej poznawanie,  

1.2. Konkurs przyczynia się do popularyzacji i upowszechniania idei ochrony przyrody, do 

kształtowania pozytywnych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego 

oraz do upowszechniania fotografii, jako dziedziny sztuki , 

2. Organizator: 

2.1. Organizatorem Konkursu jest Liceum 

Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle, 

3. Czas trwania konkursu: 

3.1. Konkurs rozpoczyna się 22 kwietnia 2021r. i trwa do 

31 maja 2021r., 

3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  15 czerwca 2021r.  

4. Warunki uczestnictwa: 

4.1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu, zgodnie z 

jego tematem, jest utrwalenie na fotografii  interesujących 

obiektów przyrodniczych  w  powiązaniu z ideą 

zrównoważonego rozwoju, 

4.2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży, 

4.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, 

4.4. Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, 

których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie, 

4.5. Organizator zastrzega sobie usunięcie zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu, 

4.6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu,  

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

odebraniem prawa do nagrody. 

5. Zasady konkursu: 

5.1. Obowiązują dwie kategorie: 



 - FOTOGRAFIA (pojedyncze fotografie), 

– KOLAŻ (kompozycja kilku zdjęć, połączonych w przemyślaną całość), 

5.2. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: a) kolor: zdjęcia czarno – 

białe lub kolorowe, b) format: A5 (14.8x21cm – zdjęcie analogowe) lub jakości 150 DPI: 874 

x 1240 px. (zdjęcie cyfrowe), 

5.3. Fotografie muszą być zaopatrzone w następujące informacje: 

- imię i nazwisko autora, 

- klasę,  

5.4. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia/kolaże wraz z opisem, 

5.5. Fotografie należy przesłać do LO w Wiśle na adres: 

ZSO im. P. Stalmacha, Pl. Hoffa 5, 43-460 Wisła  

lub na adres mailowy: lowislastalmach@gmail.com 

Prace można także dostarczyć osobiście bezpośrednio w czasie pracy sekretariatu szkoły.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

6.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora, 

6.2. Jury biorąc pod uwagę zgodność z tematem i wartość artystyczną fotografii  

w kategoriach (FOTOGRAFIA i KOLAŻ) wytypuje osoby nagrodzone przyznając:  

a) I miejsce w konkursie za FOTOGRAFIĘ i KOLAŻ,  

b) II miejsce w konkursie za FOTOGRAFIĘ i KOLAŻ, 

c) III miejsce w konkursie za FOTOGRAFIĘ i KOLAŻ 

6.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, 

6.4. Organizator przewiduje nagrody niespodzianki ufundowane przez Organizatora, 

6.5. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu, 

6.6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu prac w szkole.  

7. Postanowienia końcowe: 

7.1. Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania nadesłanych prac, których własność 

przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich otrzymania, 



7.2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do 

celów Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz 

w celach informacyjno – marketingowych Organizatora, 

7.3. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 

133/97, poz. 883 z późn. zm.). 

 


