
Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę,  

a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz 
Albert Einstein  

 

 
 

V WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Przyroda wokół nas” 

 

REGULAMIN 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. W tym roku konkurs fotograficzny odnosi się do hasła - przyroda”, 

2. Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych, rozbudzenie wśród 

uczestników zainteresowania otaczająca przyrodą, oraz rozwijanie wrażliwości 

artystycznej w dziedzinie fotografii.  

3. Zależy nam na ukazaniu przyrody w niebanalny sposób, zachowując prawidłowe 

zasady kompozycji, naświetlania. Zakres obróbki nie może negatywnie wpłynąć na 

naturalność zdjęcia. Dopuszcza się stosowanie filtrów połówkowych, pełnych lub 

polaryzacyjnych tak aby przedstawić obraz w sposób zgodny z zamysłem autora.  

4. Zakres post procesu (obróbki) dopuszcza kadrowanie, zwiększenie kontrastu, 

wyostrzenie ogólne, regulację krzywych tonalnych, cyfrowe filtry gradientowe. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 

5. W konkursie biorą udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, 

oraz szkół średnich. 

6. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym 

innym konkursie. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

8. Przewidziane są dwie kategorie: szkoła podstawowa; szkoła średnia. 

9. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice. 

10. Zdjęcia należy przysłać w formie odbitek z laboratorium foto z parametrami 

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

cyfrowym zdjęć w rozszerzeniu JPG. 

11. Uczestnik może zgłosić do konkursu starannie wybrane od 1 do 3 zdjęć. 

12. Dopuszcza się nadsyłanie tylko osobiście wykonanego zdjęcia przez autora biorącego 

udział w konkursie prac fotograficznych. 

13. Zdjęcia kolorowe w formacie 15 x 21 cm, lub 15 x 23cm .  

14. Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, adres szkoły, 

miejsce wykonania zdjęcia. 



15. Zgłoszenie zdjęcia jest równoznaczne ze zobowiązaniem uczestnika do dostarczenia 

fotografii w odpowiednim formacie podanym w regulaminie konkursu. 

16. Zgłoszenie prac następuje poprzez opisanie zdjęć z tyłu, przysłania  na adres: 

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Libelta, ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań. 
17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie zdjęć  na potrzeby konkursu. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia 

w ramach konkursu wyrażają zgodę (karta zgłoszenia) na przetwarzanie przez 

organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. 

18. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie prace, które zostały przesłane do dnia 15 

listopada 2019 i spełniające wymogi formalne. 

19. Wyniki konkursu zostaną podane (……….) na stronie szkoły www.9lopoznan.pl. 

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani dodatkowo przez 

wiadomość mailową, nadesłaną na adres mailowy, z którego została wysłana praca 

konkursowa. 

20. Organizator przewiduje wystawę prac. Miejsce wystawy zostanie podane razem z 

wynikami na stronie www.9lopoznan.pl . 

21. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  

Grażyna Baran – nauczyciel bibliotekarz 

Kinga Jaszczak -  nauczyciel bibliotekarz ( tel. 507 052 122) 

 

http://www.9lopoznan.pl/

