
                                                       
 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

”Wodny świat w obiektywie”  
 

§1. Postanowienia ogólne. 

1. Konkurs Fotograficzny ”Wodny świat w obiektywie”, zwany dalej Konkursem, jest 

organizowany przez Ligę Morską i Rzeczną – Oddział w Ulanowie i Liceum 

Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, zwanych dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest uświetnienie Podkarpackich obchodów 95 – lecia Ligi Morskiej  

i Rzecznej, ukazanie piękna fauny i flory obszarów wodnych, promocja szkoły  

w społeczności lokalnej oraz rozwijanie pasji związanych z fotografią. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Powiatu Niżańskiego i przebiega w dwóch 

kategoriach wiekowych:  

 szkoły podstawowe; 

 szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 

4. Konkurs ma jeden etap, przeprowadzany przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. 

 

§2. Przebieg Konkursu. 

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową.  

2. Do Konkursu należy zgłosić co najmniej dwa zdjęcia jednak nie więcej niż 5 w formacie 

min. 15x20 lub krótki filmu maks. 5 minut ukazujących piękno przyrody, faunę i florę 

obszarów wodnych. 

3. Prace fotograficzne (zdjęcia/film) mogą być wykonane specjalnie na Konkurs lub pochodzić 

z zasobów archiwalnych autora i nie były wcześniej publikowane. 

4. Do Komisji Konkursowej należy przesłać formularz zgłoszenia wraz z kompletem swoich 

prac fotograficznych do 24 kwietnia 2013 roku na adres: Liceum Ogólnokształcące  

w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły.  

Do zdjęć/filmu wykonanych w technice cyfrowej należy dołączyć płytę CD/DVD. 

5. Zgłaszane prace muszą zawierać możliwie ciekawy opis zdjęć/filmu oraz tytuł. 

6. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 

 walory artystyczne, 

 jakość techniczną, 

 opis. 
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7. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza Protokół przebiegu  Konkursu.  

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac fotograficznych. 

 

§3. Nagrody. 

1. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy tematycznej  

w dniach 27-28 kwietnia 2013 r. w Ulanowie podczas Podkarpackich obchodów 95 – lecia 

Ligi Morskiej i Rzecznej (filmy zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły) oraz 

podczas wystawy pokonkursowej w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. 

2. Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody 

rzeczowe. 

 

§4. Terminarz Konkursu. 

1. Prace wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do 24 kwietnia 2013 roku lub doręczyć osobiście 

do sekretariatu szkoły. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 27 kwietnia 2013 r. 

3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły.  

4. Organizator wcześniej przekaże informacje o zwycięstwie. 

 

§5. Uwagi końcowe. 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia 

Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie i w prasie imion, nazwisk, 

zdjęć oraz informacji o uczestnikach Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. 

4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

5. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu udziela Dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego w Nisku Pan Jerzy Stelmach. 

6. Wszelką korespondencję związaną z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres: 

Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko; tel.(fax) 15 84 12 031; 

adres e-mail seklonisko@wp.pl. 

7. Wszystkie informacje na temat Konkursu będą na bieżąco zamieszczane na stronie 

internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku: www.lo.nisko.pl.  

 

Prezes 

 Ligi Morskiej i Rzecznej Oddział Ulanów 

Dyrektor  

Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 

mgr Teresa Pracownik mgr Jerzy Stelmach 

 

http://www.lo.nisko.pl/


Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

                                                       
 

 

 

ZGŁOSZENIE  

udziału w Konkursie Fotograficznym 

”Wodny świat w obiektywie” 
 

Zgłaszam swój udział w Konkursie  

 

 ......................................................................................................................................................  
 (imię i nazwisko, wiek, klasa) 

 

 ......................................................................................................................................................  
 (pełna nazwa szkoły) 

 

 ......................................................................................................................................................  
 (opiekun ucznia) 

 

 ......................................................................................................................................................  
 (telefon kontaktowy) 

 

Wraz ze zgłoszeniem przesyłam komplet zdjęć  / film  /płytę CD-DVD  / opis wraz z tytułem 

( właściwe podkreślić). 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem wszystkich prac oraz wyrażam zgodę na ich nieodpłatne 

wykorzystanie w ramach Podkarpackich obchodów 95 – lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). 

 

 

 

                                                                                          ………………………………………. 
                                                                                                                  podpis  autora  

                                                                                                         (w przypadku osób nieletnich podpis rodziców) 

 

 

 

………………………..…………  …………………………………………. 

(pieczątka szkoły) (pieczęć i podpis  dyrektora szkoły) 
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Załącznik Nr 2  do Regulaminu 

                                                       
 
 

 

………………………..………… 
 ……………………., dnia ………………. 

(pieczątka szkoły)  

 

PROTOKÓŁ z przebiegu  

Konkursu Fotograficznego ”Wodny świat w obiektywie” 
 

1. Skład Komisji Konkursowej: 

 

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA 

 Przewodniczący 

 członek komisji 

 członek komisji 

 

2. W Konkursie uczestniczyło ……………….. osób. 

3. Komisja Konkursowa za zwycięzcę i wyróżnionych uznała: 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

Podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej  

……………………………………………. 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

……………………………………………. Dyrektor Szkoły 
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