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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Jesienne zaczytanie”  

 

I. Organizatorzy 

Konkurs fotograficzny „Jesienne zaczytanie” organizowany jest w Bibliotece III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. 

II. Uczestnicy 

Adresatami konkursu są uczniowie ww. szkoły. 

III. Cele konkursu 

1. Rozwijanie twórczej wyobraźni i kreatywności uczniów. 

2. Budzenie ich wrażliwości artystycznej. 

3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. 

4. Popularyzacja pasji fotograficznej i czytelnictwa. 

IV. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami. 

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw 

autorskich do przekazywanych fotografii oraz z wyrażeniem zgody na ich pokonkursową 

prezentację, a także wielokrotną bezpłatną reprodukcję i ekspozycję przez organizatora.  

4. Złożenie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób 

trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że przekazujący 

prace ma zgodę tych, których wizerunki utrwalono na fotografiach, jak również uprawnienia 

do wyrażania zgody na wykorzystanie ww. wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 3.  

5. Do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane ani 

oceniane w żadnym innym konkursie. 

V. Zasady szczegółowe  

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem, tzn. 

przedstawiające martwą naturę, portret, pejzaż itp., z motywami jesieni oraz książki i/lub jej 

lektury. 

2. Technika wykonania prac jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie 

nadmiernej ingerencji graficznej będą odrzucane.  

3. Dopuszcza się:  
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- konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,  

- korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  

4. Nie będą akceptowane fotografie:  

- z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej,  

- powstałe w wyniku połączenia różnych zdjęć (kolaże i fotomontaże);  

5. Prace należy przesłać pocztą elektroniczną w postaci plików graficznych JPEG bez 

kompresji. 

6. Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie pojedyncze i 1 reportaż 

zawierający maksymalnie 3 zdjęcia. 

7. Nazwa każdego załączonego pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia 

autora oraz kolejnego numeru fotografii, np.: Nowak_J_1, Nowak_J_2, Nowak_J_3. 

8. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko autora, nazwę klasy oraz numer i tytuł 

każdego zdjęcia, a także datę i miejsce jego wykonania. 

VI. Termin i miejsce zgłaszania prac 

1. Termin nadsyłania prac, wykonanych zgodne z wymogami regulaminu, mija w dniu 15 

listopada 2021r. 

2. Elektroniczne zgłoszenia wraz z załączonymi plikami należy przesłać na adres: 

biblioteka@lo3.olsztyn.eu 

3. Prace otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 listopada 2021r. 

2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.  

3. Obowiązujące kryteria oceny fotografii konkursowych to wartość artystyczna,  jakość 

techniczna i oryginalność zdjęć.  

4. O ilości przyznanych nagród i wyróżnień zdecyduje jury w trakcie obrad. 

5. Decyzje tego gremium są ostateczne. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem szkolnego komunikatora                  

w dzienniku Librus oraz w zakładce biblioteki na stronie III LO im. Mikołaja Kopernika              

w Olsztynie. 

VIII. Nagrody 

1. Ekspozycja nagrodzonych prac na wystawie pokonkursowej oraz w zakładce biblioteki na 

stronie szkoły zostanie zorganizowana do dnia 30 listopada 2021r. 

mailto:biblioteka@lo3.olsztyn.eu
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2. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w czasie szkolnego 

apelu. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce biblioteki na stronie szkoły (po wybraniu na 

liście rozwijanej opcji Aktualności), w wiadomościach wysyłanych za pośrednictwem Librusa 

oraz w pomieszczeniu biblioteki. 

2.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z ważnej 

przyczyny oraz do niewyłonienia zwycięzcy.  

4. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w bibliotece szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


