
 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego  

“Wakacje w obiektywie” 

 
1. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni. 

 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych im. KEN w Weryni. 

 

3.Cele konkursu: 

 

- rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych, 

- uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody, 

- popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, 

- wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji, 

- doskonalenie umiejętności fotograficznych. 

 

4. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, okazy zwierząt i roślin, wyjątkowe 

miejsca, upamiętnione na fotografiach z wakacji. 

 

5. Sposób przeprowadzenia konkursu: 

 

- każdy uczestnik zgłasza 1 pracę. 

- format prac: rozmiar minimum 10x13 (lub większy), 

- rodzaj papieru i kolor odbitki: dowolny. 

 

Zdjęcie należy umieścić w kopercie oraz dołączyć oświadczenie (druk w sekretariacie),  

a także kartkę z opisem: 

- imię i nazwisko autora, 

- klasa, 

- tytuł pracy. 

 

6. Miejsce i termin składania prac: 

 

Prace należy dostarczyć do pedagoga szkolnego lub sekretariatu szkoły do dnia 

 30 września 2019 r. 

 

7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.  

 



8. Kryteria oceny prac konkursowych. 

 

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:   

- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,   

- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,  

- wyróżniające się estetyką, efektem wizualnym, poprawnością wykonania. 

 

9. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. 

 

10. Wyniki konkursu zostaną podane 09.10.2019 r. 

 

11. Prace najwyżej ocenione zostaną nagrodzone przez dyrektora szkoły w dniu uroczystej 

akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej 10.10.2019 r. 

 

12. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną 

zdyskwalifikowane. 

 

Werynia, 16.09.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

 
I. Wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie:  

 

Oświadczam, że jestem jedynym autorem prac zgłoszonych do Szkolnego Konkursu Fotograficznego 

„Wakacje w obiektywie”. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie wyrażam zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie publikowanie nagrodzonej pracy, z zachowaniem 

osobistych praw autorskich.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, który akceptuję.  

Zgłaszając swój udział w konkursie wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych  

w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

............................................................................................…………………………………………………… 

data i podpis Autora zdjęcia 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

II. Wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie  

 

Wyrażam zgodę na udział: 

 

……………………………………....................…………………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 

 

w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Wakacje w obiektywie”. W przypadku otrzymania nagrody lub 

wyróżnienia w konkursie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie publikowanie 

nagrodzonej pracy, z zachowaniem osobistych praw autorskich.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, który akceptuję.  

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z organizacji 

konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

 

.………………………………………………………………………………………………………………….  

data i podpis Rodziców/Opiekunów 


