
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Z ŻYCIA SZKOŁY” 

 

I Przepisy ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Z życia 

szkoły”.  

2. Organizatorem konkursu jest SU przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 

Kościuszki w Jarocinie. 

3. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 28.02.2019 roku. 

 

II Cel i tematyka konkursu. 

1. Celem konkursu jest pokazanie codziennego życia naszej szkoły oraz imprez dziejących 

się na terenie naszej szkoły w postaci zdjęć oraz reportażu. 

2. Kryteria oceny. 

a) poprawność merytoryczna (zgodność z tematem i celem konkursu), 

b) estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia), 

c) ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu), 

b) w reportażu oceniane będą: zgodność pracy z tematem, trafny ciekawy tytuł, 

zwięzłość reportażu, poprawność językowa, poprawność ortograficzna. 

 

III Warunki uczestnictwa. 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Tadeusza Kościuszki. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z zasadami 

określonymi w punkcie nr 4. 

3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej 

publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Uczestnik Konkursu 

ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do 

Konkursu. 

5. Fotografie modyfikowane za pomocą programów komputerowych (za wyjątkiem 

retuszu fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty 

globalnej, która polepsza jakość, tj. nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność, konwersji 

fotografii kolorowych na czarno-białe i sepię, zastosowania zabiegów ciemni 

fotograficznej w przypadku fotografii zrobionych techniką tradycyjną) będą automatycznie 

odrzucone z Konkursu. W szczególności zabrania się stosowania zabiegów selektywnych 

w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej 

oryginalnej kompozycji.  

 



IV Zasady zgłaszania prac konkursowych. 

1. Zgłoszenia na Konkurs dokonuje się poprzez umieszczenie zdjęć na stronie 

internetowej: <konkursfoto@liceum-jarocin.pl>. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną prace w formie reportażu oraz zdjęć.  

3. W zgłoszeniu należy wskazać: znak wodny, dane autora (imię i nazwisko, klasę) datę 

i miejsce wykonania, nazwę sprzętu fotograficznego. 

4. Każdy z uczestników musi wyrazić zgodę na publikację zdjęć  na terenie szkoły (w razie 

wystawy), stronie szkoły oraz na portalach społecznościowych. 

5. Termin dostarczenia fotografii upływa w dniu 28 lutego 2019 roku. 

 

V Komisja Konkursowa. 

1. Wszystkie prace spełniające warunki regulaminu podlegają ocenie. 

2. Oceny prac dokonają uczniowie poprzez głosowanie na portalu społecznościowym 

i stronie internetowej oraz przez jury składające się z następujących nauczycieli: 

mgr Paweł Grzegorzewski, mgr Szymon Gruchalski, dr. Agnieszka Sobczak, mgr 

Małgorzata Frąckowiak. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 

VI Sposób wyłonienia laureatów. 

1. Dokonując oceny fotografii Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryteria, o których 

mowa w punkcie II. 

2. Laureaci Konkursu zostaną o zwycięstwie powiadomieni przez organizatora osobiście. 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie naszego liceum. 

 

VII Nagrody. 

1. Organizator przewiduje nagrody dla autorów 10 wyróżnionych fotografii (serii zdjęć) 

w każdej kategorii tematycznej w postaci udostępnienia zdjęć na terenie szkoły 

(zorganizowanie wystawy). 

2. Za pierwsze trzy miejsca zostaną zafundowane nagrody rzeczowe przez radę 

rodzicielską. Pierwsze miejsce zostanie wyróżnione w postaci  Grand Prix (Instax) za 

najlepsze zdjęcie oraz oddzielna za najlepszy reportaż.  

 

VIII Postanowienia końcowe. 

1. Przesyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

Konkursu zawarte w regulaminie. 

 


