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KONKURS POWIATOWY 

 

" MALOWNICZA JESIEŃ  

  W OBIEKTYWIE" 
Konkurs fotograficzny 

 

Nie każdy lubi Jesień, gdyż większości z nas kojarzy 

się Ona z powrotem do szkoły, chłodniejszymi  

i krótszymi dniami, błotem i kałużami. Jesień to też 

piękne i ciepłe kolory, chodniki pokryte dywanami  

z liści i kasztanów, lasy pełne grzybów, czerwona 

jarzębina oraz malownicze pejzaże. Jest to pora 

roku, która inspiruje do robienia ślicznych zdjęć, na 

których uwiecznia się zachwycającą przyrodę.  

 

Właśnie na takie prace czekamy! 
 

 

 

 

 



 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 
 

 
Organizatorem konkursu jest: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty  

w Kuźminie. 

 

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi otaczającą nas przyrodą, 

uwrażliwianie na jej piękno oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako 

dziedziny sztuki już wśród najmłodszych odbiorców. 

 

1. Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu przemyskiego. 

 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie powiatu 

przemyskiego. Interpretacja tematu zależy od fotografującego. 

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

Klasy: I - III SP 

Klasy: IV – VI SP 

W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce oraz 

wyróżnienia. 

 

3. Liczba prac: 

Jeden autor może przedstawić maksymalnie 3 prace. 

 

4. Format prac: 

Prace należy nadsyłać w formie gotowego wydruku o formacie min. 20x30, oraz na płycie 

CD lub DVD.  

 

5. Opis prac: 

Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób:  

Imię i nazwisko - nazwa szkoły - klasa - tytuł - miejsce wykonania, data  

np: Jan Kowalski - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku 

Piechoty w Kuźminie - klasa III - "Poranek" – Kuźmina, 30 lipca 2015 r.  

 

 

 



 

6. Przygotowanie prac: 

- dopuszcza się korzystanie z programów graficznych w zakresie rozjaśniania  

i przyciemniania obrazu, regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji 

temperatury barwowej 

- dopuszcza się odszumianie, dokładanie szumu i ostrzenie; 

- dopuszcza się konwersję do B&W (czarno - białe zdjęcia); 

- nie dopuszcza się wklejania i wycinania obiektów; 

- nie dopuszcza się ramek, wzorów, podpisów na przedzie zdjęcia i innych ozdobników; 

- nie dopuszcza się zdjęć wykonanych w zoo i różnego rodzaju hodowlach dzikich zwierząt.  

 

7. Nadsyłanie prac: 

Prace należy nadesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie  

z dołączoną kartą zgłoszeniową oraz Płytą CD lub DVD ze zdjęciami wykonanymi przez 

uczestnika. W terminie do 30. X. 2015 r. na podany adres:  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

im. Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty 

 w Kuźminie, 

Kuźmina 43 A37-740 Bircza 

z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

Nadesłane prace nie zostaną zwrócone. 

 

8. Zasady konkursu: 

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych 

udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator. Ponadto uczestnicy 

Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości 

zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora 

i w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowego przekazu , na potrzeby 

związane z podaniem wyników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Organizator będzie przechowywał dane 

osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 

zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 



 

Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody. Zdjęcia, które  

w ocenie Jury, wykonano niezgodnie z regulaminem lub wbrew zasadom etycznym, będą 

dyskwalifikowane. 

Przesłanie zdjęć przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami 

zgłoszonego zdjęcia i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich, w tym w szczególności 

dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

 

9. Jury: 

Oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury. 

Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz przyznaje nagrody, biorąc pod uwagę 

interpretację tematu oraz jakość, oryginalność, wyjątkowość i walory artystyczne nadesłanych 

prac. Decyzja jury jest ostateczna. 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6.XI.2015 r. Każdy uczestnik otrzyma informacje  

o werdykcie Jury oraz o terminie wernisażu i wręczenia nagród na adres mailowy podany  

w zgłoszeniu. 

 

10. Nagrody: 

Organizator konkursu wyłoni trzech laureatów (I, II, III miejsce) w każdej z kategorii, którzy 

otrzymają nagrody rzeczowe. Wręczone zostaną również wyróżnienia. 

 

11. Wystawa: 

Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane na 

wystawie pokonkursowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów 30 

Sudeckiego Pułku Piechoty w Kuźminie. 

 

 

12. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: 

 Pani Jolanta Kaźmierczak – koordynator konkursu, tel. kom.: 693-444-503 

nspkuzminakl1@gmail.com 

 Pani Katarzyna Kozak – dyrektor szkoły, tel. kom.: 506-302-689, 

nspkuzmina@gmail.com 
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