
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„W CZERNI I BIELI” 

 

 

 

Zasady ogólne: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła – klasa fotografii,       

ul. Poznańska 18, 88-100 Inowrocławiu 

2. Konkurs trwa od 23 kwietnia 2018 r. do 28 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

do dnia 5 czerwca 2018 r. przez powołane w tym celu jury. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży klas trzecich gimnazjalnych z miasta i powiatu 

inowrocławskiego. 

 

Cele konkursu: 
 

1. Zwrócenie uwagi na piękno ziemi kujawskiej, pomniki przyrody, pejzaże, krajobrazy i 

architekturę ukazaną w czerni i bieli. 

2. Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki. 

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych. 

 

Zasady zgłaszania prac konkursowych: 

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu do trzech fotografii, 

2. Nadesłane fotografie powinny mieć format co najmniej 20x30cm lub w formę cyfrowego 

pliku jpg o rozdzielczości min. 2300x3500 pikseli w jakości 300 dpi  dostarczonego na 

płycie cd/dvd wraz z formularzem uczestnictwa. 

3. Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub nadesłać pocztą na adres:       

Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła, ul. Poznańska 18, 88-100 Inowrocław                        
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” Termin nadsyłania prac upływa 28 maja br. 

4. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

5. Fotografie zgłoszone do konkursu muszą być pracami samodzielnymi, niedopuszczalne jest 

wykorzystanie prac osób trzecich. Uczestnik konkursu posiada prawa autorskie i majątkowe 

do nadesłanych fotografii. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych 

fotografii w formie wystawienniczej oraz w środkach masowego przekazu i na stronach 

internetowych w celach promujących konkurs. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu:  

 

1. Do dnia 29 maja 2018 r. jury powołane przez organizatora konkursu dokona oceny 

nadesłanych fotografii i zdecyduje o wyborze laureatów konkursu. 

2. Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę: 

 zgodność z tematyką konkursu 

 walory artystyczne i estetyczne 



 pomysłowość i kreatywność 

 kompozycję kadru 

 

Ogłoszenie wyników konkursu: 

 

 Lista laureatów wraz z nagrodzonymi pracami zostanie opublikowana najpóźniej 30 maja 

2018 r. na stronach internetowych: 

 www.szkolarzemiosla.pl i www.facebook.com/szkolarzemiosla.fotograf 

 Organizator skontaktuje się z uczestnikami i laureatami konkursu drogą telefoniczną lub 

mailową w celu zaproszenia na wystawę pokonkursową, która będzie miała miejsce             

5 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła, gdzie zostaną wręczone narody 

zwycięzcom konkursu. 

 

Dane osobowe: 

 

1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu 

prowadzenia i realizacji Konkursu.  

 

 

 

Załącznik: 

Formularz uczestnictwa w konkursie fotograficznym „w Czerni i Bieli” 

http://www.szkolarzemiosla.pl/
http://www.facebook.com/szkolarzemiosla.fotograf

