
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Jesień w obiektywie”

§ 1
Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest  wykonanie fotografii  na terenie Powiatu Wołowskiego przez uczniów
Technikum nr  1  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Centrum Kształcenia  Zawodowego i  Ustawicznego w
Wołowie.

§2
Organizatorzy

1. Organizatorem konkursu jest Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie - Samorząd
Uczniowski.

2. Pomysłodawcą  i  głównym  koordynatorem  jest  przewodnicząca  szkoły  -  Julia  Sasanowicz.
Organizację konkursu wspiera pedagog szkolny – Anna Chmura. 

3. Regulamin konkursu dostępny będzie na:
 https://www.facebook.com/CKZiUwolow/  
 http://www.zswolow.pl/  

§ 3
Cele konkursu

1. Celem konkursu jest:
a. uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów, ciekawej scenerii,
b. dostrzeganie  niezwykłych  detali  przyrody,  które  powstały  w  sposób  naturalny  lub  są

wynikiem działalności człowieka,
c. rozwijanie wrażliwości artystycznej, budzenie zainteresowań pięknem przyrody,
d. zachęcanie do rozwijania swoich pasji.

§ 4
Uczestnicy

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w
Wołowie, który jest autorem zdjęć zgłaszanych do konkursu (dalej: zdjęcia lub prace). 

2. Konkurs  skierowany  jest  do  fotografów  –  pasjonatów,  amatorów,  jak  również  do
profesjonalistów (dalej: „uczestnicy”). 

http://www.zswolow.pl/
https://www.facebook.com/CKZiUwolow/


§ 5
Warunki uczestnictwa

1. Prace konkursowe należy zgłaszać do 10 grudnia 2021 do godziny 23:59. 
2. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu. 
3. Wysyłając  prace  na konkurs,  Uczestnik  potwierdza,  że  wyraża  zgodę na  zasady  konkursu

określone w regulaminie. 
4. Wysyłając prace na konkurs, Uczestnik potwierdza, że posiada prawa majątkowe do fotografii

i to, że jest autorem zgłaszanych zdjęć. 
5. Zgłaszając zdjęcia, Uczestnik udziela organizatorowi licencji do publikacji pracy w Internecie i

w wydawnictwach drukowanych. Publikacje będą miały na celu upowszechnienie wyników
konkursu. 

6. Zgłaszając swój udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na to, aby jego imię i nazwisko
zostało  umieszczone na listach rankingowych lub zostało  wykorzystane w inny sposób w
celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 

7. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach: 
1. zabytki, 2. natura jesienna, 3. pejzaże jesienne.

8. Jeden Uczestnik  może zgłosić  do konkursu maksymalnie 1 pracę w jednej  kategorii,  czyli
łącznie maksymalnie 3 zdjęcia (po 1 zdjęciu z kategorii). 

9. 9.  Zgłoszenie  odbywa  się  poprzez  wysłanie  fotografii  na  adres  e-mailowy:
konkurs.ckziu2021@gmail.com

10.
11. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko autora, telefon do kontaktu, tytuły prac wraz z 

miejscem i datą wykonania, ewentualnie krótkim opisem. Informacje muszą być 
jednoznacznie przyporządkowane plikom (nazwom) zdjęć. 

12. W  tytule  e-maila  należy  umieścić  godło  (składające  się  z  kilku  liter  słowo  umożliwiające
identyfikację uczestnika z przesłanym plikiem, np. Brzoza). 

13. Każdy plik musi w nazwie zawierać godło i liczbę porządkową. Godło w nazwie pliku musi być
poprzedzone literą oznaczającą  kategorię  konkursową: Z  – dla  zabytków, N – dla natury.
Przykład: Z_Brzoza_1. 

14. Zdjęcia  powinny  być  zapisane  w formacie  JPG.  Koordynator  może  poprosić  o  oryginalną
wersję pliku. 

15. Na fotografiach nie mogą znajdować się żadne napisy, logo, ramki. 

§ 6
Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona jury w składzie: 
a. Anna Chmura – Pedagog szkolny
b. Julia Sasanowicz – Przewodnicząca szkoły 
c. Adam Serwatyński – Przewodniczący 1 TSM

2. Werdykt jury jest ostateczny. Członkowie jury w celu dokonania oceny prac konkursowych,
biorąc pod uwagę poprawność techniczną zdjęcia, jego walory artystyczne i estetyczne oraz
oryginalność i pomysłowość zdjęcia. 



§ 7
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 grudnia 2021 roku, poprzez wpis na stronie
 internetowej szkoły http://www.zswolow.pl/.

2. Laureaci  konkursu  zostaną  powiadomieni  o  wygranej  drogą  e-mailową  i  przez  dziennik.
Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mailowy, z którego zostało wysłane zgłoszenie. 

3. W przypadku braku odpowiedzi ze strony laureata w ciągu 3 dni roboczych bądź niemożności
nawiązania kontaktu telefonicznego, Koordynator ma prawo dokonać ponownego wyboru
zwycięskiej  pracy  konkursowej,  jednocześnie  wyłączając  z  konkursu  poprzednio  wybraną
pracę. 

4. W  przypadku  podania  błędnych  danych  kontaktowych  uczestnika,  uniemożliwiających
kontakt, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji  prac konkursowych zgłoszonych
przez tego uczestnika. 

§ 8
 Nagrody

1. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie nagród dla Uczestników konkursu. Autorzy zdjęć
wyróżnionych  otrzymają  nagrody  rzeczowe  (w  tym:  albumy  książkowe,  drobny  sprzęt
elektroniczny, organizery szkolne).

2. Uczestnicy  zajmujący  I  miejsce  w  poszczególnych  kategoriach,  autorzy  najlepszych  zdjęć
otrzymają tytuł Laureata I Konkursu Fotograficznego, pn. „Jesień w obiektywie.”

3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Warunkiem  odbioru  nagrody  jest  przybycie  ucznia  do  sekretariatu  szkolnego w budynku

głównym w dniu wskazanym w wiadomości e-mailowej o wynikach konkursu. W wypadku
nieobecności organizator przekaże nagrodę po przybyciu ucznia do szkoły.

5. Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie Internetowej Technikum nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie.

6. Prace laureatów zostaną zaprezentowane w budynku głównym szkoły i przyozdobią ściany
korytarzy.

§ 9
 Postanowienia dodatkowe

1. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie. 
2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest autorem prac konkursowych zgłoszonych przez niego do konkursu; 
b. przysługują  mu  autorskie  prawa  osobiste  i  majątkowe  do  przesłanych  prac

konkursowych; 
c. prace  konkursowe  zgłoszone  przez  niego  do  konkursu  nie  naruszają  praw  osób

trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych, lub dóbr osobistych osób
trzecich; 

d. dysponuje zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach zgłoszonych przez
uczestnika do konkursu.

3. Uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do prac konkursowych
przesłanych  Organizatorowi  za  pośrednictwem  modułu,  bez  ograniczeń  czasowych  lub
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

http://www.zswolow.pl/


a. wytwarzanie  określona technika egzemplarzy  prac konkursowych, w tym technika
poligraficzna, reprograficzna, zapisu magnetycznego i technika cyfrowa;

b. wprowadzanie  do  obrotu,  użyczenie  lub  najem  oryginału  albo  egzemplarzy  prac
konkursowych; 

c. publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i
reemitowanie,  jak  również  publiczne  udostępnianie  prac  konkursowych  w  taki
sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  nich  dostęp  w  miejscu  i  w  czasie  przez  siebie
wybranym; 

d. wykorzystanie prac konkursowych i ich fragmentów dla potrzeb Internetowych, na
dowolnych  stronach  i  domenach  Internetowych,  i  w  serwisach  mobilnych,  w
materiałach  i  gadżetach  promocyjno-reklamowych  i  innych  formach  promocji  na
polach eksploatacji wskazanych w regulaminie;

e. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do prac konkursowych (rozporządzanie i
korzystanie z opracowania prac konkursowych) na wskazanych w regulaminie polach
eksploatacji.

4. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  nadesłanych  zdjęć  w
publikacjach lub działaniach promocyjnych Organizatora związanych z konkursem. 

Opracowała Julia Sasanowicz wraz z Anną Chmurą


