
Regulamin konkursu fotograficznego „Nasza kaszubska jesień” 
 

I.  Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Nasza kaszubska jesień” jest Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. 

II. Cel i tematyka konkursu 

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów  ludzi z jesienią w tle, ich działań, czynów i 

zachowania. W konkursie chodzi o to, by każde zdjęcie przedstawiało jesień lub jesienne 

krajobrazy. 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs  „Nasza kaszubska jesień” jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, którzy interesują się fotografią. 

Zgłaszanie prac: 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 

elektronicznej (plik w jednym z podanych rozszerzeń: .jpg .png .jpeg w dobrej 

rozdzielczości) jako wiadomość na facebookowym profilu biblioteki "wCzytaj się" lub 

na adres e-mail bibliotekasp2sierakowice@gmail.com 

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę z podpisem i cytatem o 

jesieni (wzór w załączniku) 

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące 

informacje: 

• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, klasa) 

• tytuł fotografii, 

• jesienny cytat, 

• data i miejsce wykonania fotografii. 

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 28 września 2017 r. 

5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. 

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez 

Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć 

wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie fb organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i 



wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach 

związanych z konkursem. 

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani 

naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i 

osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, 

których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na 

wykorzystanie tych wizerunków.  

 

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

Organizatora.  

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.  

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  dwie prace, pierwsze i drugie miejsce. 

4. Informacje o nagrodzonych pracach zostaną podane do wiadomości publicznej na terenie 

szkoły. 

5. W skład jury wchodzą: Marieta Konkol, Beata Wica-Deik, Dominika Formela. 

 

V. Nagrody 

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 

•   za zajęcie I miejsca –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + 

niespodzianka (książka); 

•   za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + 

niespodzianka (książka). 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej wCzytaj się – nasz profil 

facebookowy. 

 

 

 

 

  



Załącznik : Przykładowe zgłoszenie konkursowe  

 

 

Jan Nowak klasa VIII g 

Tytuł fotografii: Jesienna tęcza. 

Cytat jesienny: " Ach, dzień jesienny (...) łażący w spełzłym szlafroku po drabinach i kosztujący z konfitur 

wszystkich wieków i kultur! Każdy krajobraz jest mu jak wstęp do starego romansu." [Bruno Schulz „Druga 

jesień”] 

Data zdjęcia: 15.10.2016 r.  

 

 


