
Konkurs fotograficzny „Zobaczyć geometrię – zjawiska naturalne” 

Regulamin konkursu 

1. Cele konkursu  

1.1. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania młodzieży otaczającą nas przyrodą oraz 

jej poznawanie.  

1.2. Konkurs ma kształtować pozytywne postawy związane z przebywaniem w środowisku 

naturalnym. Zadaniem jego jest zwiększenie aktywności uczniów w obserwowaniu przyrody 

i jej zjawisk. 

1.3.  Proces wykonywania fotografii polega na całościowym rozpoznaniu tematu – uczeń 

angażuje wyobraźnie, może sprawdzić swoje wyobraźnia i eksperymentować. 

1.4. Celem konkursu jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki i wyrazu. 

2. Organizator  

2.1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. 

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Math and Art walk together” programu 

Erasmus+. 

3. Czas trwania konkursu.  

3.1. Konkurs rozpoczyna się 14 maja i trwa do 4 czerwca 2021. 

3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I połowie czerwca. 

4. Warunki uczestnictwa  

4.1. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zgodnie z jego tematem, jest utrwalenie na fotografii 

szczególnie interesujących zjawisk naturalnych w których można dostrzec powtarzalność 

elementów, zachowanie proporcji lub rzutu perspektywiczny. 

4.2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych 

w Warszawie.  

4.3. Do konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których 

autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.  

4.4. Organizator zastrzega sobie usunięcie zdjęć, które nie spełniają warunków konkursu.  

4.5. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem konkursu. 

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 

prawa do nagrody. 

5. Zasady konkursu 

5.1. Obowiązują dwie kategorie: 1 - FOTOGRAFIA 2 - ALBUM (kompozycja 4 zdjęć) 

5.2. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:  

5.2.1. kolor: zdjęcia czarno – białe lub kolorowe 

5.2.2. format: 30x40 

5.2.3. format pliku: JPG, TIFF, RAW 

5.3. Fotografie muszą być zaopatrzone w następujące informacje:  

- tytuł pracy lub informację dotyczącą przedstawianego zjawiska,  

- miejsce i datę wykonania,  

- imię i nazwisko autora, 

 - klasę, nazwę  

5.4. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 8 zdjęć wraz z opisem. 

5.5. Fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej na adres eprajzner@zseil.edu.pl do 

4.06.2021 r.  

5.6. Prace można dostarczyć osobiście bezpośrednio do sali 139 w godzinach pracy nauczyciela. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.  
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6.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.  

6.2. Jury biorąc pod uwagę zgodność z tematem i wartość artystyczną fotografii w kategoriach 

(FOTOGRAFIA i ALBUM) wytypuje 2 osoby  w każdej kategorii . 

6.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

6.4. Organizator przewiduje nagrody książkowe oraz nagrody niespodzianki ufundowane przez 

Organizatora.  

6.5. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu bezpośrednio za pośrednictwem szkoły.  

6.6. Ogłoszenie wyników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej. 

6.7. Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas zakończenia roku szkolnego 2020/2021. 

 

 

Powodzenia 


