
Regulamin 

Cyklicznego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów 

Amatorów w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego 

w Brzegu 

  

I. Przepisy ogólne 

1.1. Organizatorem Cyklicznego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów jest I 

Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Brzegu 

1.2. Celem konkursu jest: 

- pobudzanie i rozwijanie pasji 

- promowanie walorów miejsca zamieszkania uczniów oraz nauczycieli I LO 

- pokazanie uczniom różnych form spędzania wolnego czasu 

- edukacja fotograficzna uczniów 

1.3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli I LO. 

  

II. Przepisy dotyczące prac 

2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 

2.2. Prace powinny być związane tematycznie ze wskazanym co miesiąc tematem. 

2.3. Prace będą rozpatrywane w jednej tylko kategorii. 

2.4. Każdy uczestnik może nadesłać drogą mailową do 3 prac w formie plików z 

rozszerzeniem *.jpg. 

2.5. Rozmiary fotografii w wersji elektronicznej powinny wynosić dokładnie 1024 pikseli dla 

dłuższego boku zdjęcia.  

2.6. Każde zdjęcie powinno być opatrzone w: tytuł, data, miejsce wykonania oraz imię i 

nazwisko wraz z klasą, z której pochodzi autor zdjęcia. 

2.7. Uczestnicy wysyłają zdjęcia na adres mailowy: lo1fotoklub@gmail.com. 

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej 

wymienionych wymogów. 

2.9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych 

jak również z niego wyłączonych. 

  

III. Terminarz 

3.1. Termin nadsyłania prac mija 10 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem września, kiedy 

ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego termin przedłuża się do 15 dnia tego miesiąca. 

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

3.3. Prace poddane zostaną wstępnej ocenie przez Jury, które powołane zostanie przez 

organizatorów. Jego skład to uczniowie wywodzący się z Klubu Fotograficznego I LO. 

3.4. Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wybierze 9, które poddane zostaną ocenie 



internautów w drodze sondy internetowej. Sonda przygotowana za pomocą serwisu 

polldaddy.com dopuszcza do oddania 200 głosów. Po oddaniu 200 głosu sonda zostaje 

zamknięta. 

3.5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora mailowo. 

3.6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.lo1brzeg.wodip.opole.pl, 

lo1klubfoto.weebly.com/ oraz http://www.facebook.com/foto.klub.94, 

https://twitter.com/#!/FotoKlub1. 

3.7. Prace będą prezentowane na stronie internetowej: www.lo1brzeg.wodip.opole.pl, 

lo1klubfoto.weebly.com/, http://www.facebook.com/foto.klub.94, 

https://twitter.com/#!/FotoKlub1. 

3.8. Wyniki każdego z miesięcznych konkursów ogłoszone będą do 25 dnia każdego 

miesiąca. 

  

IV. Nagrody 

4.1. Organizator przewiduje nagrody niespodzianki za I, II i III miejsca. 

4.2. Organizator przewiduje nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie wykonane w trakcie 

całego roku szkolnego (zdjęcie to zostanie wyłonione w drodze głosowania w miesiącu 

czerwcu). 

  

V. Wykorzystanie prac 

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych 

imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy) na stronie internetowej szkoły 

 www.lo1brzeg.wodip.opole.pl oraz stronie Klubu Fotograficznego 

http://lo1klubfoto.weebly.com/. Ponadto na stronach https://twitter.com/#!/FotoKlub1, 

http://www.facebook.com/foto.klub.94. 

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, 

materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych. 

5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów 

multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób). 

 

VI.            Organizatorzy 

6.1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Brzegu. 
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