
 

 
 
 

 

 

Organizatorzy: Lubelskie Stowarzyszenie Nauczycieli Educatores                  

i VII Liceu  Ogól okształcące i . Marii Konopnickiej w Lublinie 

 
REGULAMN UCZESTNICTWA W IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

FOTOGRAFICZNYM ”POCZTÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ” 
 

§ 1. 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Lubelskie Stowarzyszenie Nauczycieli Educatores; 

www.educatores.eu przy współpracy z Zespołem Szkół nr 11 w Lublinie, ul. Farbiarska 8; 

www.zs11.pl,  e-mail: poczta@zs11.lublin.eu; tel. 81 532 65 12 

2. Koordynator konkursu – Elżbieta Chmiel, tel. 698 750 666 

3. Konkurs organizowany jest w ramach VIII Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 7 Talent 

4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.  

 

§ 2. 

Cel Konkursu 

1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

2. Promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu oraz wzmacnianie poczucia tożsamości 

narodowej  

3. Upowszechnianie i popularyzowanie fotografii jako dziedziny sztuki 

 

§ 3. 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Lubelszczyzny.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne w tym niepełnoletnie za zgodą 

opiekuna, z wyłączeniem:  

a. Pracowników Organizatora;  

b. Innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu lub w obradach Komisji 

Konkursowej;  

c. Osób najbliższych wobec osób wymienionych w pkt a i b, to jest osób będących wobec 

takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem. 

4. W ramach Konkursu, Uczestnik może zgłosić maksymalnie do 3 fotografii. Fotografie przesłane 

przez jednego Uczestnika nie mogą być do siebie podobne. Ich tematyka musi być zgodna z 

tematem Konkursu – dotyczącą szeroko pojętego patriotyzmu oraz upamiętniającą fakt odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

5. Fotografie wykreowane w programach graficznych nie mogą być zgłoszone do Konkursu. Nie 

dopuszcza się także przeróbek polegających na usuwaniu lub wklejaniu elementów fotografii.  

http://www.zs11.pl/
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Dopuszcza się: kadrowanie, stemplowanie zanieczyszczeń z matrycy, oraz korzystanie z 

programów graficznych w zakresie obróbki globalnej: regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, 

kontrastu, regulacji temperatury barwowej, rozjaśniania i przyciemniania obrazu, odszumiania, 

ostrzenia. 

 

§ 4. 

Zasady zgłaszania udziału w Konkursie 

1. Do zgłoszenia udziału w Konkursie, dołącza się: 

a. Fotografie w wersji elektronicznej w formacie jpg, o rozdzielczości minimum 1200 pikseli 

na dłuższej krawędzi, rozmiarze nie mniejszym niż 2 MB i nie większym niż 5 MB, oraz 

fotografie w formie wydrukowanej w rozmiarze A3. Fotografie prosimy przesłać w formie 

wydrukowanej wraz z zapisem cyfrowym (płyta CD). 

b. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 

do Regulaminu, zawierający: 

i. imię i nazwisko, 

ii. adres korespondencyjny, 

iii. adres e-mail, 

iv. numer telefonu kontaktowego, 

v. tytuł fotografii, 

2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu następuje poprzez ich dostarczenie lub przesłanie pocztą do 

Organizatora na adres: VII Liceum Ogólnokształcące 20-107 Lublin ul. Farbiarska 8 z dopiskiem 

konkurs fotograficzny.  

3. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które zostaną dostarczone do dnia 

12 marca 2018 r. na adres Zespół Szkół nr 11 w Lublinie ul. Farbiarska 8, 20 - 107 Lublin z 

dopiskiem Konkurs fotograficzny „Pocztówka dla Niepodległej”. Decyduje data stempla 

pocztowego. Każde wydrukowane zdjęcie należy czytelnie opisać: imię i nazwisko, wiek autora, 

adres i telefon placówki patronującej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Zgłoszenia do 

Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub zawierające nieprawdziwe dane 

Uczestnika będą odrzucane. 

4. Fotografie nadesłane do Konkursu powinny być pracami własnymi Uczestnika, które nie zdobyły 

nagród i wyróżnień w innych konkursach do dnia ogłoszenia Konkursu. Fotografie zawierające 

wizerunki osób, wymagają załączenia oświadczenia tych osób o zgodzie na publikację ich 

wizerunku. 
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 

niego niezależnych oraz za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez 

Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

 

§ 5. 

Ocena fotografii 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.  

2. Organizator powołuje Jury - Komisję Artystyczną, która wyłoni laureatów Konkursu 

3. Komisja Konkursowa dokona oceny prac, na podstawie następujących kryteriów:  

a. Jakości technicznej fotografii; 

b. Oryginalności ujęcia fotografii;  

c. Zgodność z tematyką konkursu. 

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych fotografii wskazując I, II i III miejsce. Komisja 

Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym Uczestnikom Konkursu.  

5. Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe. 

6. Lista fotografii wybranych na Wystawę, zostanie ogłoszona na stronie internetowej bądź Autorzy 

fotografii zostaną o tym poinformowani w drodze elektronicznej. 

7. W uzasadnionych przypadkach komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i 

wyróżnień. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga sędzia główny Konkursu wraz z 

Koordynatorem. Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, 

ufundowanych przez sponsorów. Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja 

Artystyczna. 

8. Nagrody i dyplomy dla Laureatów zostaną przyznane uczestnikom w terminie wyznaczonym 

przez Komisje. Informacja o terminie i miejscu zostanie zamieszczona na stronie Szkoły bądź 

rozesłana zostanie pocztą elektroniczną. 

 

§ 6. 

Warunki ogólne 

1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza, iż nie narusza 

praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. 

Uczestnik Konkursu, którego fotografie zostały zakwalifikowane na wystawę, wyraża zgodę na 

nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystywanie fotografii (z imieniem i nazwiskiem jej autora) w 

celach promocji Stowarzyszenia i Konkursu. 


