
Regulamin gminnego międzyszkolnego konkursu fotograficznego: 

„Niezwykłe miejsca Piaseczna i jego okolic”

1. Postanowienia ogólne

1.1  Organizatorem  konkursu  fotograficznego  pod  tytułem  "Niezwykłe  miejsca
Piaseczna  i  jego okolic” jest  Zespół  Szkół  Publicznych  im.  Tadeusza  Zawadzkiego
„Zośki” w Piasecznie ul. Główna 50 05-502 Piaseczno („Organizator”).

1.2.  Celem  Konkursu  jest  propagowanie  sztuki  fotograficznej  wśród  młodzieży  szkół
gimnazjalnych.

1.3. Konkurs jest organizowany na terenie Gminy Piaseczno.

2. Zasady uczestnictwa

2.1 Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnicy”) mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych
gminy Piaseczno. 

2.2 Przystąpienie do Konkursu następuje przez przekazanie fotografii w sposób podany przez
Organizatora.

Każdy  z  uczestników  przekazuje  jedno  zdjęcie,  obrazujące  temat  konkursu  w  formie
papierowej:

a. wydrukowane w formacie A4 (rozdzielczość 300 dpi) lub
b. wywołane odbitki fotograficzne w wielkościach podanych w tabeli: 

Odbitki

Format
Rozmiar

w cm
Zalecana

rozdzielczość
20×30 20,3×30,

5
2409×3012

25×38 25,4×38,
1

3012×4512

oraz 
c. wersję elektroniczną w/w pracy ( na płycie CD lub DVD w formacie jpg, wielkości zgodnej
z  w/w  zalecaną  rozdzielczością,  niepoddanej  przetworzeniu,  czyli  obróbce  cyfrowej
(zmianom wykonanym w programie graficznym).
Prace w wersji papierowej i elektronicznej powinny zawierać opis, a w nim: imię i nazwisko
autora pracy oraz wiek i adres placówki, którą Uczestnik konkursu reprezentuje.

2.3  Praca Konkursowa powinna również spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą 



b. nie może zawierać treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
dobrymi  obyczajami,  szczególnie  poprzez  treści  naruszające  wolność  wyznania,  czy
pochodzenie etniczne;

c. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;  

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,  w szczególności praw autorskich,
dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku;

e. nie może być obraźliwa w stosunku do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.

Praca konkursowa, która spełni którykolwiek z warunków wymienionych powyżej nie będzie
podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

2.4  Fotografie  niespełniające  wymagań  technicznych   określonych  przez  Organizatora,
nadesłane  w sposób  inny  niż  ustalony  przez  Organizatora  lub  nadesłane  po  terminie  nie
wezmą udziału w Konkursie.

3. Rozstrzygnięcie konkursu

3.1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona, Jury powołane przez Organizatora.

3.2  Spośród  fotografii  nadesłanych  przez  Uczestników  Jury  wybierze  3 (słownie:  trzy)
najlepsze  zdjęcia,  które  zostaną  nagrodzone.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do
dodatkowego wyróżnienia dowolnej liczby zdjęć.

3.3 Dane zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora po
zakończeniu edycji Konkursu.

3.4 Po zakończeniu przyjmowania  zgłoszeń organizator  opublikuje wszystkie  prace,  które
zostały nadesłane i spełniły warunki udziału w konkursie.

3.5  Prace należy przekazać do Organizatora konkursu nie później niż do 15 maja 2014 roku
(decyduje data dotarcia pracy do siedziby Organizatora). 

Przekazanie prac może nastąpić za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Publicznych
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie ul.  Główna 50 05-502 Piaseczno (  prac
papierowych i odbitek prosimy nie rolować) z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny 2014”.
lub osobiście do sekretariatu szkoły.
3.6  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2014 roku. 

3.7  Rozdanie nagród i  wystawa pokonkursowa odbędzie się w siedzibie  Organizatora  w
czerwcu 2014 roku. 

3.8  Laureaci konkursu i ich opiekunowie będą poinformowani o terminie wystawy i rozdania
nagród.

3.9  Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.



Kontakt w sprawie konkursu: serwis.www.zsp.piaseczno@gmail.com

Informacje dodatkowe i pytania w razie konieczności prosimy kierować do p. Iwony Anny
Lewińskiej – nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych.
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