
 

 

III WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY  

DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ  

GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH  

                          „W o l n o ś ć” - reportaż fotograficzny 

 

REGULAMIN 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. W  roku 2018 konkurs fotograficzny odnosi się do hasła „Wolność”. 

2. Wolność warunkuje rozwój, realizację pasji, daje możliwości wyboru, ale z drugiej 

strony wymaga poszanowania praw innych, co przekłada się na jakość relacji między 

ludźmi. 

3. Jakimi ludźmi staliśmy się przez ostatnie sto lat? Jak wykorzystujemy swoją wolność jako 

społeczeństwo i jako jednostki? Czy jesteśmy świadomi jej wartości? Jakie wyzwania stawia 

przed nami możliwość wyboru i decydowania o sobie? Jakie formy przybiera dziś patriotyzm? 

4. Zachęcamy do wyrażenia za pomocą fotografii Waszego spojrzenia, wolnego od uprzedzeń 

i stereotypów.    

 

Zasady uczestnictwa: 

 w konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  

 w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były zgłoszone na żaden  

inny konkurs, 

 udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny, 



 proszę o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa, 

 przewidziane są dwie kategorie: gimnazjum; szkoła ponadgimnazjalna, 

 zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice, analogowej lub cyfrowej bez 

stosowania filtrów cyfrowych w postprocesie, 

 zdjęcia należy przysłać w formie odbitek/wydruków na papierze, zgodnych 

z parametrami opisanymi w regulaminie konkursu, wraz z dołączoną płytą CD/DVD 

z zapisem cyfrowym zdjęć w rozszerzeniu JPG, 

 uczestnik może zgłosić do konkursu od 3 do 5 zdjęć, 

 dopuszcza się nadsyłanie tylko osobiście wykonanego zdjęcia przez autora biorącego 

udział w konkursie prac fotograficznych,  

 format zdjęć czarno-białych lub kolorowych prac:  15 x 21 cm ,  

 każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, adres szkoły, 

miejsce wykonania zdjęcia, 

 zgłoszenie zdjęcia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się uczestnika do 

dostarczenia fotografii w odpowiednim formacie podanym w regulaminie konkursu, 

 zgłoszenie prac następuje poprzez opisanie zdjęć z tyłu i przysłanie ich  na adres: 

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Libelta, ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań,  

 udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

wykorzystania zdjęć  na potrzeby konkursu, osoby nadsyłające swe zgłoszenia 

wyrażają zgodę (karta zgłoszenia) na przetwarzanie przez organizatora swoich danych 

osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu,  

 jury konkursu będzie rozpatrywać wyłącznie te prace, które zostały przesłane do dnia 

15 maja 2018 i spełniają wymogi formalne, 

 wyniki konkursu zostaną podane 31 maja 2018 roku na stronie szkoły 

www.9lopoznan.pl. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani 

dodatkowo poprzez wiadomość mailową, nadesłaną na adres mailowy, z którego 

została wysłana praca konkursowa, 

 organizator przewiduje wystawę prac; miejsce wystawy zostanie podane razem 

z wynikami na stronie www.9lopoznan.pl , 

 sytuacje nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 
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