Regulamin konkursu fotograficznego
„Przyroda w moim obiektywie”
1. Organizatorem konkursu jest XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej
Jadwigi Zamoyskiej. Osobą odpowiedzialną: pani prof. Ewa Steciąg
2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno oraz dostrzeganie niezwykłych detali
przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności
człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji
przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.
3. Uczestnicy konkursu:
⇒ obecni uczniowie liceum
⇒ absolwenci
⇒ obecni nauczyciele i pracownicy szkoły
⇒ przyjaciele szkoły (byli nauczyciele, rodzice absolwentów)
4. Zasady konkursu:
⇒ przedmiotem konkursu są prace wykonane samodzielnie, dotyczące
przyrody (mogą być to zdjęcia zarówno krajobrazowe, jak też
przedstawiające obiekt przyrodniczy)
⇒ jedna osoba może zgłosić na konkurs od 3 do 5 zdjęć
⇒ każde zdjęcie musi być podpisane nazwiskiem i tytułem zdjęcia (np.
nazwisko_taniec motyla)
⇒ na zdjęciach nie mogą znajdować się ludzie, zwierzęta w niewoli
⇒ organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych
wymogów
5. Termin i miejsce składania prac
⇒ prace należy przesłać najpóźniej do dnia 7.10.2022r.
⇒ prace należy przesłać na adres e-mailowy: e.steciag@lo25.pl w tytule
podając przyroda w moim obiektywie – praca konkursowa
6. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
⇒ oceny prac dokona jury, powołane przez organizatora
⇒ decyzje jury są ostateczne
⇒ wręczenie nagród nastąpi w dniu patronki (4.11.2022)
⇒ prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie

7. Postanowienia końcowe
⇒

udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

⇒

przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie
niniejszego

regulaminu

oraz

wyrażenie

zgody

na

publikację

i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem
jego autora - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (dz. u. 2016r. poz. 922 t.j).
⇒

uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne
korzystanie przez organizatorów z nadesłanych zdjęć.

⇒

ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

⇒

sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

⇒

jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres
mailowy: e.steciag@lo25.pl

