
   
 

   
 

REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SROGA ZIMA, PIĘKNA ZIMA” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Konkurs ma charakter otwarty. Jego celem jest ukazanie uroków zimy, a także 

popularyzowanie fotografii jako sposobu na ukazanie piękna otaczającej nas przyrody. 

Konkurs powinien rozbudzić wśród uczestników potrzebę obcowania z naturą, rozwijać 

kreatywne myślenie i zmysł artystyczny oraz promować nasz region. 

 

§ 2. Organizator konkursu 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Trepczy.  

 

§ 3. Zasady przeprowadzania konkursu 

1. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 fotografie przez chat Teams do zastępcy 

przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Kamila Szczujko.  

2. Uczestnictwo w konkursie i przekazanie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem 

zgody na wykorzystanie ich do publikacji na stronie internetowej szkoły oraz zgody 

na przetwarzanie danych osobowych na rzecz Organizatora. 

3. Przesłane fotografie muszą być opatrzone opisem tekstowym zawierającym imię i 

nazwisko, klasę, do której uczęszcza uczeń oraz nazwę miejsca, w którym zostało 

wykonane. 

  

§ 4. Terminarz konkursu. 

Termin nadsyłania fotografii upływa 03.03.2021 r. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 08.03.2021 r. 

Wyniki konkursu oraz wybrane fotografie zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

szkoły. 

  

§ 5. Kryteria oceny: 

Fotografie oceniane będą pod względem: 



   
 

   
 

• zgodności z tematem, 

• komunikatywności dla odbiorcy oraz kreatywności, 

• ostrości i braku pikseli, 

• zdjęcia nie mogą mieć znaku wodnego. 

  

§ 6. Nagrody 

Laureaci otrzymają nagrody oraz ocenę z przedmiotu artystycznego. Wszystkim uczestnikom 

zostanie wpisana uwaga pozytywna. Wybrane fotografie zostaną wykorzystane w folderze 

fotograficznym, który zostanie opublikowany na stronie internetowej naszej szkoły. 

 

§7. Prawa autorskie 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego 

fotografie są jego autorskim i samodzielnym dziełem. Uczestnik zapewnia, że jego 

prawa do fotografii, zgłoszonych do konkursu nie są w jakikolwiek sposób obciążone 

na rzecz osób trzecich. 

3. Laureat udzieli Organizatorowi zgody na dokonywanie zmian i przeróbek fotografii, w 

tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz prawa do ich 

rozpowszechniania na stronie internetowej szkoły oraz w folderze fotograficznym. 

4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać fotografie bez oznaczania imienia 

i nazwiska Laureata. 

5. Fotografie konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

  

§ 8 Ochrona danych.   

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o 

Ochronie Danych, zwanym „RODO". 

  

§9 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w 

Trepczy 

2. W sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z opiekunami Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Trepczy. 

 



   
 

   
 

Poniżej zamieszczamy informacje szczegółowe od Kamila Szczujko, które dotyczą 

konkursu. 

Zanim przeczytasz: organizatorzy konkursu nie biorą w nim udziału. Poniższe zdjęcia są tylko 

pokazowe i nie będą wykorzystywane podczas konkursu. 

SPRZĘT 

1. Zdjęcia, które posiadają znak wodny, nie będą brane pod uwagę. Proponujemy zrobić 

próbne zdjęcie, aby upewnić się, że ten się nie pojawia, najlepiej na czarnym tle. Gdy 

się pojawia, w ustawieniach aparatu można go wyłączyć. W zależności od marki i 

modelu telefonu robi się to inaczej. 

Poniżej jest przykład zdjęcia bez znaku wodnego i z nim, oraz opcja włączenia i  

 wyłączenia (model telefonu: Xaomi Mi 8 Lite) 

Przykład zdjęcia ze znakiem wodnym: 

 

 

Oraz zdjęcie bez znaku wodnego: 

 



   
 

   
 

2. Pod uwagę będą brane kryteria pokroju: czy zdjęcia są wyraźne, ostre i nie są  

”rozpikselowane”.   

3. Kreatywność przodem :). 

4. Zdjęcia z filtrami nie będą brane pod uwagę. 

5. Jeżeli komisja uzna, że zdjęcie nie wygląda naturalnie, nie będzie brane pod uwagę. 

ZDJĘCIA 

1. Maksymalnie można przesłać 2 zdjęcia. 

2. Konieczne jest wskazanie miejsca, gdzie zdjęcie zostało wykonane. Jest to 

zabezpieczenie, uniemożliwiające wykorzystanie zdjęć z Internetu. Jeżeli zostało ono 

wykonane np. nad rzeką należy napisać „Zdjęcie wykonane nad rzeką San” lub 

załączyć zrzut ekranu z np. Google Maps.  

3. Gdy Komisja uzna, że np. 2 zdjęcia różnych autorów są bardzo do siebie podobne, 

obydwa nie będą brane pod uwagę. 

4. Zdjęcia wysyłamy przez chat Teams do ucznia Kamila Szczujko. W treści powinno się 

znaleźć kolejno: imię i nazwisko, miejsce wykonania zdjęcia (lub zrzut ekranu z mapy 

pokazującej lokalizację). 

5. Zdjęcia tylko o tematyce zimowej (widoczny śnieg) 

6. Kreatywność pozostawiamy wam ;). 

7. Zdjęcia mogą być wysłane najpóźniej do 03.03.2021. 

 

 


