
REGULAMIN KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO 2020 

1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące w im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Tychach. 

2. Cel konkursu: rozwijanie zainteresowań, twórcze wykorzystanie czasu 

wolnego. 

3. Temat zdjęć konkursowych,  jeden do wyboru : 

a) „Światło we wnętrzu”; 

b) „Moje miejsce pracy - jak estetyka miejsca pracy poprawia atmosferę”; 

c) „Wiosna”. 

4.  Uczestnicy: 

  wszyscy uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Tychach. 

5. Fotografie wraz z opisem należy przesłać przez Messengera na stronę szkoły 

na Facebooku. 

6.  Termin nadsyłania zdjęć: 20 maja 2020 roku 

7.  Praca konkursowa ma być pojedynczą fotografią, wykonaną telefonem 

komórkowym, obrazującą wybrany temat. 

8. W przypadku, gdy na fotografii widniałaby osoba, konieczne będzie 

przesłanie skanu pisemnej zgody na udostępnianie wizerunku na adres 

psycholog Anny Wiśniarz- Szczepańczyk w Librusie. 

9.   Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 1 fotografię. Opis fotografii ma 

zawierać autora, klasę  oraz temat. 

10. W konkursie nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych zdjęć, 

niezależnie od wybranego tematu. 



11.  Autorzy  trzech nagrodzonych zdjęć otrzymają nagrody w postaci książek  

ufundowanych przez sponsorów.   

12. Nagrody wręczone zostaną po otwarciu szkoły. Termin odbioru nagród 

zostanie  ustalony ze zwycięzcami  konkursu. 

13. Miejsce ekspozycji fotografii: 

- strona szkoły na Facebooku. 

14.   Zasady i termin oceniania i wyboru zwycięzców: 

- zwycięża zdjęcie z największą liczbą "lajków" 

- głosujemy:  od 21 maja 2020 do 01 czerwca 2020 roku 

15. Ogłoszenie zwycięzcy i prezentacja jego dzieła będzie miała miejsce na 

stronie internetowej szkoły oraz stronie szkoły na Facebooku.  

Postanowienia końcowe 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie swoich 

fotografii  na  stronie internetowej szkoły  i Facebooku. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin oraz wyraża 

zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z 

późn. zm.). 

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych  lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu; 

b. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.  


