
Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego pn. 

„II LO OBIEKTYWnie” 

edycja I / wiosna 2019 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady Szkolnego Konkursu 

Fotograficznego pod nazwą ”II LO OBIEKTYWnie” (zwanego dalej „Konkursem”). 

Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy w każdej kategorii konkursowej 

ogłoszonej w danej edycji. 

2. Organizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-

Dreszera w Chełmie (zwane dalej „Organizatorem”).  

3. Inicjatorem i koordynatorem Konkursu jest Anna Martyniuk (zwana dalej 

„Koordynatorem”). 

4. Konkurs od strony IT obsługiwany jest przez moderatora Konkursu, Łukasza Łukiewicza 

(zwanego dalej „Moderatorem”). 

5. Termin dostarczania prac upływa 20 maja 2019r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 5. 

Uczestnicy 

1. Konkurs ma charakter zamknięty i adresowany jest do uczniów II Liceum 

Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie. Uczniowie, którzy 

zgłosili swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

zwani są dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie współpracujący z Koordynatorem                         

w przygotowaniu Konkursu. 

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowani. 

Wymagania dotyczące prac konkursowych / Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Tematyka prac konkursowych, zwanych dalej „zdjęciem”, jest dowolna, musi być jednak 

ściśle związana ze szkołą i jej funkcjonowaniem (architektura wewnętrzna lub zewnętrzna 

 zdjęcie pojedyncze lub grupowe  abstrakcja). 

2. Zdjęcie musi być aktualne (wykonane wiosną 2019r.), niepozowane, dokumentować 

szeroko rozumianą przestrzeń szkolną; Zakres terytorialny wykonywania zdjęć                         

do Konkursu jest nieograniczony. 

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić:  

 KATEGORIA I - 1 zdjęcie poziome (pojedynczy, samodzielny kadr)  

i/lub 

 KATEGORIA II - 1 serię 4 zdjęć poziomych opowiadających jakąś historię; 

 Dopuszcza się uczestnictwo tego samego autora w obu kategoriach. Jednak dane 

zdjęcie może zostać zgłoszone tylko raz i tylko w jednej kategorii, tzn. zdjęcie 



pojedyncze zgłoszone w kategorii I nie może stanowić równocześnie składowej serii 

zdjęć zgłoszonej w kategorii II – i odwrotnie.  

4. Wywołane zdjęcia w sztywnych opakowaniach, zabezpieczających je przed zniszczeniem, 

wraz z Kartą Zgłoszeniową należy złożyć osobiście do 20 maja 2019r. u Koordynatora,              

z dopiskiem „II LO OBIEKTYWnie” KATEGORIA I i/lub II. Na odwrocie każdego 

zdjęcia należy podać DRUKOWANYMI LITERAMI:  imię i nazwisko Uczestnika 

Konkursu, klasę, adres e-mail, numer telefonu oraz, jeśli jest to seria zdjęć, numery 1 – 4 

według porządku określonego przez autora. 

5. Ponadto Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do 20 maja 2019r. godz. 23.59 przesłać 

zdjęcia na adres e-mail: konkursphoto@2lo.chelm.pl, wpisując w tytule „II LO 

OBIEKTYWnie” KATEGORIA I i/lub II oraz w nazwie zdjęcia 

Imię_Nazwisko_klasa_K01_2019.jpg lub, jeśli jest to seria zdjęć, 

Imię_Nazwisko_klasa_K02_Z01 (numery 01 - 04 według porządku określonego przez 

autora)_2019.jpg. 

6. Wymogi techniczne dotyczące zdjęć cyfrowych:  

 format: JPG bez kompresji z maksymalną jakością,  

 rozdzielczość: min. 5 Mpix, 

 dłuższy bok nie mniej niż 2480 pix. 

Zdjęcia wywołane powinny mieć format 15x21 cm. 

7. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

Ingerencja graficzna w zdjęcia przesłane na Konkurs może polegać jedynie na działaniach 

polegających na kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. 

8. Zdjęcia nie powinny zawierać jakichkolwiek znaków, cyfr (np. daty), imienia i nazwiska. 

9. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie były dotąd publikowane, 

nagradzane, a w czasie trwania Konkursu nie biorą udziału w innym konkursie. 

10. Zdjęcia zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –                                 

w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

zawierających pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym również 

uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, 

naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 

wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

11. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Konkursu jest dostarczenie Koordynatorowi 

wypełnionej przez uczestnika Karty Zgłoszeniowej. 

12. Wzór karty zgłoszeniowej jest dostępny poniżej. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Karcie 

Zgłoszeniowej Uczestnika. 

14. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik 

Konkursu oświadcza, iż: 

I. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć oraz 

że wszystkie osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz 

publiczną ekspozycję. 
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II. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji                            

na publiczne udostępnienie zdjęć przez Organizatora na stronie internetowej, blogu oraz 

na oficjalnych profilach szkoły na portalach społecznościowych na potrzeby realizacji                  

i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia 

zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci 

komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą 

techniką, przesyłanie zdjęć innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie                   

i jakikolwiek sposób wyłącznie dla potrzeb dokumentacji i promocji Konkursu, a także           

na przekazanie nadesłanych zdjęć Jury Konkursu w celu ich oceny zgodnie                                   

z Regulaminem (patrz: Ocena zdjęć). 

III. w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie nagrodzonych zdjęć (z prawem sublicencji) bez ograniczeń 

terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w wielu materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie                 

i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń               

co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie                           

i Intranecie, TV. 

IV. zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez 

siebie zdjęć, a w przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób 

trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń,                         

o których mowa w niniejszym Regulaminie, ureguluje wszystkie związane z tym faktem 

koszty. 

Ocena zdjęć / Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie jest prezentacja zwycięskich zdjęć na wystawie stałej na przęsłach 

ogrodzeniowych szkoły od ul. Szpitalnej. Wydruk zostanie zrealizowany przez chełmską 

agencję reklamową „SUNgraf” – sponsora Konkursu. 

2. Wyłonienia zdjęć, które zostaną zaprezentowane na wystawie, o której mowa w pkt. 1, 

dokona Jury Konkursu (zwane dalej „Jury”), powołane przez Organizatora; Jury w etapie 

I wyłoni sześciu finalistów spośród Uczestników Konkursu, w etapie II jednego laureata  

z każdej kategorii konkursowej ogłoszonej w danej edycji. W etapie I i II Konkursu 

autorzy zdjęć są zanonimizowani.  

3. Jury Konkursu ma prawo do zakwalifikowania zdjęcia do innej kategorii,                                    

tj. zakwalifikowania zdjęcia zgłoszonego w kategorii II, stanowiącego składową serii 

zdjęć, do kategorii I jako zdjęcia pojedynczego.  

4. Jury dokonując oceny bierze pod uwagę w szczególności jakość, oryginalność                            

i kreatywność zgłoszonych zdjęć. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody 

w danej kategorii. 



6. Jury może przyznać także inne nagrody i wyróżnienia, w przypadku pozyskania 

dodatkowych fundatorów. 

7. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu. 

8. Uczestnicy, finaliści i laureaci Konkursu otrzymają dyplomy.  

9. Organizator przewiduje również Nagrodę Publiczności. Internauci będą mogli głosować 

na wybrane zdjęcie na Facebooku szkoły od 24 maja godz. 11.55 do 31 maja 2019r. godz. 

12.10. Nagrodą dla laureata Nagrody Publiczności jest udział w warsztatach fotografii 

portretowej z . 

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2019r. na oficjalnych profilach szkoły               

na portalach społecznościowych; Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez 

Organizatora drogą poczty elektronicznej. 

11. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie pisemnej licencji na publikację zdjęcia            

na wystawie pokonkursowej, w prasie oraz w Internecie wyłącznie dla potrzeb 

dokumentacji i promocji Konkursu. Zgłoszenie w Konkursie jest jednoznaczne                             

z przekazaniem licencji na publikacje pracy / prac na wystawie pokonkursowej. 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu oraz w celach 

marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr133/97, 

poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe 

oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest 

administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.                

z 2018 r. poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału 

w Konkursie.  

Karta Zgłoszeniowa 

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY pn. „II LO OBIEKTYWnie” 

edycja I / wiosna 2019 

Na potrzeby Konkursu przekazuję  ……….  sztuk zdjęć w formacie  ........................................ 

Dane osobowe Uczestnika Konkursu (DRUKOWANYMI LITERAMI): 

Imię i nazwisko:  

Klasa:  

Adres e-mail:  



Numer telefonu:  

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. 

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

miejsce, data, podpis Uczestnika 

Oświadczam, że zgodnie ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2018r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie 

Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu, moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

„II LO OBIEKTYWnie”. 

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

miejsce, data, podpis Uczestnika 

Umowa licencji niewyłącznej związanej z udziałem w Konkursie „II LO OBIEKTYWnie” 

zawarta w dn. ........................ w Chełmie pomiędzy .................................................................., 

zwanym dalej „Autorem”, a Organizatorem Konkursu „II LO OBIEKTYWnie”. 

§1 Przedmiotem niniejszej umowy są utwory dostarczone na konkurs „II LO 

OBIEKTYWnie”. Za utwory dostarczone uważa się utwory opisane w Karcie Zgłoszeniowej 

Uczestnika Konkursu, stanowiącej załącznik do Regulaminu tego konkursu. 

§2 Autor oświadcza, że 

a) zapoznał się z Kegulaminem Konkursu „II LO OBIEKTYWnie” i akceptuje jego warunki, 

b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe, 

c) korzystanie z utworu nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, majątkowych 

i osobistych. 

§3 Autor wyrażając chęć uczestnictwa w konkursie „II LO OBIEKTYWnie” udziela 

nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora Konkursu na następujących polach 

eksploatacji  

a) publikowanie utworów na wystawie pokonkursowej 

b) umieszczanie utworów w Internecie 

c) publiczne prezentowanie utworów w formie prezentacji multimedialnej 

d) publikowanie utworów w prasie. 

§4 Autor wyraża zgodę do oznaczania utworów zgodnie z treścią Karty Zgłoszeniowej 

Uczestnika Konkursu w zakresie wynikającym z prawa autorskiego.  

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

miejsce, data, podpis Uczestnika 

 

 

Opracowała: Anna Martyniuk 


