
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„WESOŁA ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA ” 

 

§1 

Organizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest CLXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Warszawie. 

 

 

§2 

Cele konkursu 

 

1. Główny cel konkursu to uwrażliwienie młodzieży naszej dzielnicy na jej walory 

krajobrazowe i niepowtarzalny charakter oraz wzrost świadomości na temat wpływu, 

jaki wywiera działalność człowieka na zmiany w środowisku naturalnym. 

 

2. Ponadto celem konkursu jest: 

• rozwijanie fotograficznych zainteresowań i uzdolnień 

• zachęcanie do poznawania i odkrywania ciekawych miejsc w dzielnicy Wesoła 

• prowadzenie obserwacji w terenie, analizowanie pozyskanych danych i  formułowanie 

wniosków 

• poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich 

uwarunkowań konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania 

zasobami przyrody (krajobraz kulturowy i jego ochrona) 

• promowanie postaw ekologicznych jako elementu zachowań kulturalnych 

współczesnych społeczeństw 

• identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego 

i  społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym 

w skali lokalnej 

• integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną 

• propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego 

 

 

 

§3 



Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

2. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 

I - dzieci z klas VII-VIII 

II - młodzież licealna   

 

§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zdjęć ukazujących dzielnicę Wesoła m.st. 

Warszawy. 

3. Uczestnik konkursu przesyła fotografie w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres 

sekretariat@163lo.waw.pl  

4. Prace należy opisać według wzoru: tytuł pracy, miejsce, gdzie wykonano fotografię, imię 

i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe ( telefon, e-mail). 

5. Jedna osoba powinna zgłosić na konkurs 2 fotografie:  

• jedną przedstawiającą Wesołą romantyczną (prezentujące walory przyrodnicze, 

urokliwe, romantyczne zakątki) 

• Wesołą rozważną (ukazująca racjonalne, zgodne z prawem i społecznymi 

potrzebami formy działalności człowieka w środowisku). 

6.Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka/ pełnoletni uczestnicy wyrażają mailowo zgodę 

(załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku uczestnika oraz 

zwycięskich prac na stronie internetowej organizatora oraz w mediach lokalnych. 

 

§5 

Zasady szczegółowe konkursu 

1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna. 

2. Fotografie w wersji cyfrowej – powinny być przesłane w maksymalnej  rozdzielczości 

zapewniającej wysoką jakość wydruku. 

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku. 
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

6. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 

w ramach "Licealnej Galerii Artystycznej" http://www.163lo.waw.pl/index.php/lekcje-online 

 

 

 

§6 

Termin i miejsce składania prac 

 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 15 października 2022 roku. 

2. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat@163lo.waw.pl z dopiskiem w tytule „Wesoła rozważna i romantyczna – 

praca konkursowa”. 

3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie 

otwarcie wiadomości. 

4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

 

 

 

§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Ogłoszenie wyników i informacja o trybie przekazania nagród nastąpi online na platformie 

Office 365 w dniu 3 listopada 2022r na stronie internetowej Organizatora CLXIII  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Warszawie. Link dostępu przekażemy nagrodzonym drogą 

mailową.  

 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 
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podpisanej imieniem i nazwiskiem autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

sekretariat@163lo.waw.pl 
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Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu/ 

Pełnoletniego uczestnika konkursu 

 

Niniejszym oświadczam, że  

• zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń 

akceptuje wszystkie jego warunki; 

• moja córka/syn jest/ jestem autorem nadesłanych fotografii; 

• nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych 

konkursach; 

• uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na 

fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych 

wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno 

– reklamowych 

• wyrażam zgodę na przetwarzenie danych osobowych mojej 

córki/syna…………………………………………/moje  na 

potrzeby konkursu zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 

922 t.j).  

………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

……………………………………………………. 

 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego / 

pełnoletniego uczestnika  

 

 

 


