
Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, ul. Gronowska 45, 64-100 Leszno 

NIP: 697 198 49 24 

Tel. (+48) 65-527-11-30 lub 501047985;   https://gim5leszno.edupage.org 

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

 

Regulamin 

 

Temat: 

 „Pamiętaj, że każda ścieżka, nawet najniepozorniejsza wyprowadza na szeroki świat.” 

Arkady Fiedler: „Ojciec i dęby” 

 

 

 

I. Cele i tematyka konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 5 w Lesznie. 

2. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie wśród młodych ludzi umiejętności patrzenia na świat w taki spo-

sób, jaki nauczył młodego Fiedlera jego ojciec: „uczył mnie kochać rzeczy 

takie, obok których inni przechodzili obojętnie”; 

 rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów; 

 prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. 

3. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tema-

tem. 

II. Zasady konkursu: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. 

2. Czas trwania konkursu:  24 kwietnia – 17 maja 2017 r. 

3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez nadesłanie prac fotograficznych. 

4. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, 

że: 

 posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały 

wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych 

przez inne osoby (załącznik nr 1), 

 nie narusza praw autorskich  osób trzecich, 

 nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz 

innych dóbr prawnie chronionych - uczestnik ma zgodę osób, których wize-

runek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie  

z regulaminem konkursu. 
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III. Wymogi techniczne prac: 

1. Pracą konkursową jest pojedyncza fotografia. 

2. Prace konkursowe mogą być wykonane w technice fotograficznej cyfrowej lub ana-

logowej. 

3. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane fotomontaże i kolaże fotograficzne. 

4. Fotografia konkursowa nie może zawierać podpisu autora, sygnatury, nadrukowanej 

daty, ramki, ozdobników oraz innych elementów naniesionych na zarejestrowany 

obraz fotograficzny. 

5. Fotografia konkursowa nie może zawierać żadnych czytelnych znaków towarowych, 

logotypów, symboli handlowych i marketingowych. 

6. Fotografie winny być przygotowane w formacie 18x24 lub A4 (21x30), wywołane 

na papierze fotograficznym oraz nagrane na płycie (w formacie JPEG). 

7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace. 

8. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: 

 imię i nazwisko autora oraz klasę, 

 tytuł pracy, 

 adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia; 

 w podobny sposób powinna być również opisana płyta zawierającą maksy-

malnie 3 prace danego uczestnika. 

9. Prace konkursowe należy  przesłać na adres: Gimnazjum nr 5, ul. Gronowska 45,  

64-100 Leszno (z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY) lub dostarczyć do 

sekretariatu szkoły. 

10. Termin składania prac upływa: 17 maja 2017 roku. 

11. Zgłoszone prace będą eksponowane 24 maja 2017 r. na wystawie pokonkursowej  

w Dniu Święta Patrona Szkoły. 

IV. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organi-

zatora. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 maja 2017 r. 

3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. Nadesłane prace przechodzą na własność 

Organizatora. 

V.  Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie da-

nych osobowych uczestnika (Obowiązkowo należy przesłać wypełniony Załącznik 

nr 1). 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trze-

cich przez uczestników konkursu. 

3. Prace będą prezentowane na stronie internetowej szkoły. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://gim5leszno.edupage.org/ 

  

 

 

 

 

Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, ul. Gronowska 45, 64-100 Leszno 

NIP: 697 198 49 24 

Tel. (+48) 65-527-11-30 lub 501047985;   https://gim5leszno.edupage.org 



3 
 

Załącznik nr 1 

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego dziecka 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym: „Pamiętaj, że każda ścieżka, nawet najnie-

pozorniejsza wyprowadza na szeroki świat.” 

 

imię i nazwisko uczestnika: ................................................................................................................... 

adres zamieszkania: ............................................................................................................................... 

kod, nazwa miejscowości: ..................................................................................................................... 

nazwa i adres szkoły/placówki: ............................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

Oświadczam, iż jako rodzic (przedstawiciel ustawowy)/opiekun/kurator wyżej wymienionego 

uczestnika konkursu: 

imię i nazwisko rodzica (przedstawiciela ustawowego)/opiekuna/kuratora 

................................................................................................................................................................ 

adres zamieszkania 

................................................................................................................................................................ 

1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Konkursu Fotograficznego: „Pamiętaj, że każda ścieżka, nawet najniepo-

zorniejsza wyprowadza na szeroki świat.” i w całości go akceptuję. 

2. Wyrażam zgodę na udział w ww. konkursie. 

3. Oświadczam, iż uczestnikowi przysługują wszelkie nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac oraz że praca 

zgłoszona do Konkursu nie narusza praw osób trzecich. 

4. W imieniu uczestnika, którego reprezentuję, przenoszę na Organizatora – nieodpłatnie na czas nieoznaczony – autor-

skie prawa majątkowe do nadesłanych prac na wszelkich polach eksploatacji w szczególności wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 

w tym m.in. do: publikowania w publikacjach pokonkursowych, upublicznienia podczas wystawy pokonkursowej – 

uprawnienie to dotyczy wielokrotnego publikowania i nie jest ograniczone w czasie i co do terytorium. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, którego reprezentuję, dla potrzeb realizacji Kon-

kursu, w tym na opublikowanie nazwy szkoły, do której uczęszcza dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.), a nadto upublicznienia w związku z jego udziałem w Konkursie – jego imienia i nazwiska oraz wizerunku. 

6. Wyrażam zgodę, aby prawo własności oraz prawa autorskie związane ze zgłoszoną/ymi pracą/ami przeszły bezpłatnie 

na własność Organizatora Konkursu, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, zgodnie z postanowieniami Regula-

minu Konkursu. 

7. Przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na zatrzymanie przez Organizatora oryginału prac zgłoszonych  

do Konkursu. 

Miejscowość: ....................................................  Data: ................................................................... 

…..................................................................................................................................…………… 

Podpisy rodziców/opiekunów/kuratora dziecka 
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