
 
Regulamin Konkursu: 
 
Organizator konkursu: Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach 
 
Koordynatorzy konkursu: 
nauczyciel bibliotekarz 
nauczyciel informatyki 
 
Czas trwania konkursu: do 31 listopada 2016 roku 
 
Cele konkursu: 
popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób, 
rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych, 
upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 
 
Zasady konkursu: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie naszej szkoły. 
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz 

zapewnia, że: 
• posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 
• nie narusza praw autorskich osób trzecich, 
• nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz 

innych dóbr prawnie chronionych. 
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem  

Zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich na 
Organizatorów. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fotografii na 
wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub 
informacyjnych. 

5. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nie nagrodzone w innych 
konkursach oraz będące oryginalnymi pracami autorów. 

6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie 
zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

 
Format fotografii i warunki dostarczenia: 

Wywołane fotografie (w rozmiarze 10x15) oraz zapisane w formacie JPG na 
dowolnym nośniku (do skopiowania) należy dostarczyć do 31.11.2016 r do 
bibliotekarza lub przesłać na adres e-mailowy (rozmiar do 3MB):  
konkurs@logilowice.hekko.pl 

 
Do każdej fotografii należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora 
i klasę. 
 
Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 
1.Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora. 
2.Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 



3.Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 
4.Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 
5.Najciekawsze prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej. 
6.Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia. 
 
Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 
autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 

2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady 
konkursu. 

 
 


