
Regulamin konkursu fotograficznego  

§ 1 Organizator 

Organizatorem konkursu fotograficznego "Biało - czerwono w obiektywie" jest Szkoła Podstawowa nr 1 

w Wojkowicach. 

§ 2 Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Kształtowanie świadomości i tożsamości narodowej. 

2. Propagowanie postaw patriotycznych. 

3. Zachęcenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

4. Rozwijanie pasji i zainteresowań w zakresie fotografii, a także rozbudzenie wyobraźni i 

kreatywności. 

§ 3 Adresaci konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach. 

§ 4 Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Zgłoszenie  udziału  w konkursie  polega  na  nadesłaniu  prac  w wersji  elektronicznej  na adres e-mail: 

scottie79@interia.pl, w temacie wiadomości wpisując "Biało - czerwono w obiektywie", 

w nieprzekraczalnym terminie do 05.05.2022 r.  

2. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, 

wiek, klasa. 

3. Każdy uczestnik konkursu ma możliwość przesłania tylko 2 zdjęć. 

4. Tematem konkursu są barwy i symbole narodowe przedstawione na fotografii. Nadesłane zdjęcie może 

przedstawiać barwy i symbole narodowe w różnej perspektywie, a zdjęcia można wykonać w dowolnej 

technice, a także rodzaju, np. krajobrazowa, architektury, portretowa, przyrodnicza, makrofotografia. 

5. Nadesłane prace nie mogą w żaden sposób naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm 

moralnych, wizerunku, a także praw autorskich osób trzecich. 

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do nadesłanych 

zdjęć. 

§ 4 Kryteria oceny, nagrody i wyróżnienia 

1. Nadesłane prace będą oceniane przez komisję konkursową złożona z przedstawicieli organizatora. 

2. Jury oceni walory estetyczne, kompozycję i zgodność z tematem konkursu, jak również walory 

techniczne zgłoszonych zdjęć. 

3. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody. 

4. Lista nagrodzonych osób oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Wojkowicach oraz w mediach społecznościowych organizatora. 



§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę przepisów prawa, dobrych 

obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich. 

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizator konkursu. 

 

 


