
 

 

 

 

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin 

Organizatorzy: Lubelskie Stowarzyszenie Nauczycieli Educatores i               
VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie 

 
Konkurs Fotograficzny „Lublin – to mnie zachwyca!” 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym zatytułowanym „Lublin – to 

mnie zachwyca!” organizowanym w ramach X Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu 

Artystycznego „7 Talent”, którego organizatorem jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii 

Konopnickiej w Lublinie.  

 

CELE I ZAŁOZENIA KONKURSU: 

Celem Konkursu jest ukazanie piękna kultury, przyrody i architektury Lublina i Lubelszczyzny.  

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego.  

Konkurs ma na celu zachęcać do rozwijania zainteresowań z zakresu fotografii, zwłaszcza w 

oparciu o walory przyrodnicze, architektoniczne i historyczne Lublina i Lubelszczyzny.  

 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA FOTOGRAFII: 

Zdjęcia można dostarczać osobiście lub nadesłać pocztą na adres Organizatora z dopiskiem 

„Konkurs fotograficzny” w terminie do 2 marca 2020. 

Adres: VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 20-107 Lublin, ul. Farbiarska 8. 

 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Tematyka prac to szeroko pojęte piękno 

przyrody, architektury oraz wielokulturowość Lublina i Lubelszczyzny. Preferowany format 

wydruku A3.  

Na odwrocie każdej pracy proszę umieścić poniższe informację: 

• Imię i nazwisko autora 

• Wiek 

• Nazwa szkoły 

Do każdej przysłanej pracy dołączony musi być Załącznik 1.  

 
Informacje o konkursie: www.7lo.lublin.pl, tel. 81 532 65 12 

Organizator konkursu: Małgorzata Pac-Sosińska, e-mail: malgorzata.sosinska@lo7.lublin.eu 

 

http://www.7lo.lublin.pl/
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  
 

§ 1. 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest VII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie oraz 

Lubelskie Stowarzyszenie Nauczycieli Educatores. 

2. Koordynator konkursu - Małgorzata Pac-Sosińska. 

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

4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.  

 

§ 2. 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskich prac spośród nadesłanych fotografii 

przedstawiających piękno przyrody i architektury Lublina i Lubelszczyzny. 

 

§ 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 – musi nawiązywać do bogactwa kulturowego, 

architektonicznego i przyrodniczego Lubelszczyzny. 
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5. Fotografie wykreowane w programach graficznych nie mogą być zgłoszone do Konkursu. 

Nie dopuszcza się także przeróbek polegających na usuwaniu lub wklejaniu elementów 

fotografii. 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 itp. 

 

                  § 4. 

Zasady zgłaszania udziału w Konkursie 

1. Do zgłoszenia udziału w Konkursie dołącza się: 

a. Fotografie w formie wydrukowanej w rozmiarze A3 przesłane na adres 

Organizatora. 

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. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły do dnia  

2 marca 2020 pocztą na adres VII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie ul. Farbiarska 8, 20 

- 107 Lublin z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. 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. 

3. 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. 

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. Przedstawienia charakteru przyrody i architektury Lubelszczyzny. 

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

Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym 

Uczestnikom Konkursu.  

5. W konkursie przewidziane są 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 promocyjnych. 
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Załącznik 1 

Formularz zgłoszeniowy 

Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z Regulaminem. 

Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego zorganizowanego w 

ramach Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 7 Talent przez VII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie 

 

……………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko)* 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

 

……………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko)* 

Dane personalne Uczestnika Konkursu: 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. Nazwa i adres placówki/szkoły  

4. Adres korespondencyjny  

5. Adres e-mail  

6. Telefon kontaktowy  

7. Tytuł fotografii  

8. Nauczyciel prowadzący  

 
……………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko)* 

 

 

*W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje się Opiekun 


