
 

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego  

„Widok za oknem” 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII i realizowany jest za 

pośrednictwem strony szkoły - dziennika elektronicznego. 

2. Konkurs oceniany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

• klasy IV-VI 

• klasy VII - VIII 

3. Każdy z uczestników konkursu przystępując do niego, wyraża zgodę (załącznik)  oraz 

zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.  

4. Termin nadsyłania fotografii rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2020 r. i trwa do 14 

czerwca 2020 r.  

5. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

6. Terytorium wykonywania zdjęć do konkursu przez uczestników jest obszar 

zamieszkania. 

7. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:  

• zabawne zdarzenie, 

• piękny widok, 

• zdjęcie uchwycone w niezwykłym momencie. 

8. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji 

zdjęcia. 

9. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia. 

10. Uczestnik konkursu, oświadcza, ze jest autorem dostarczonych zdjęć oraz przesyła 

scan lub zdjęcie zgody na udział w konkursie. 

11. Fotografie należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez  

e-dziennik (na adres pedagoga szkolnego - Ewy Latos). 

12. Pod nadesłaną pracą należy umieścić maksymalnie dwuzdaniowy komentarz 

opisujący treść zdjęcia. 

13. Zdjęcia zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym  

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za 

wulgarne i obraźliwe obrażających uczucia innych osób, przedstawiających przemoc 

albo materiały naruszające prawo do prywatności. 



14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bez porozumienia z uczestnikiem do 

zakwalifikowania fotografii do innej kategorii niż wybrana przez uczestnika,  

w przypadku uznania, że fotografia pasuje do innej kategorii tematycznej niż 

wskazana przez uczestnika. 

15. Komisję konkursową stanowią pedagodzy szkolni oraz Dyrektor i Zastępca Dyrektora 

szkoły. 

16. Nagrodą jest umieszczenie zdjęć na stronie szkoły w galerii konkursu. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

Pedagodzy szkolni: Jolanta Majewska i Ewa Latos  


