
Regulamin konkursu „ RÓŻNE OBLICZA WARSZAWY” 

 

I Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu  fotograficznego „Różne oblicza Warszawy” jest kółko fotograficzne wraz z 

ZESPOŁEM SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE, zwanymi dalej 

Organizatorem. 

II Cel i tematyka konkursu  

Celem konkursu jest ukazanie różnorodności Warszawy oraz zmian zachodzących w naszym otoczeniu. 

Mogą to być miejsca zabytkowe „z duszą” jak i te świadczące o rozwoju miasta na przestrzeni lat. Twoja 

fotografia może pokazać romantyczne zaułki na Pradze, klimatyczny Mokotów, majestatyczny Wilanów lub 

rozwijającą się Wolę. Możesz uwiecznić na zdjęciach miejsca piękne, kontrowersyjne lub po prostu bliskie 

twojemu sercu. 

III Uczestnicy konkursu 

Konkurs „Różne oblicza Warszawy” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią uczniów 

z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. 

IV Zgłoszenie prac 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przyniesienie na  płycie CD pliku w formacie  

JPG, a wielkość pliku nie może przekraczać 500KB oraz  wydrukowanego zdjęcia w formacie 

A5.Dostarczone do pani Jolanty Sobczyk lub pani Małgorzaty Jakubowskiej. 

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace . 

3. Na płycie CD(plik tekstowy) należy umieścić dla  organizatora  następujące informacje: 

a. dane personalne uczestnika(imię, nazwisko) 

b. numer telefonu, adres e-mail 

c. tytuł fotografii 

d. plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, 

kowalski2, a nie numer nadany przez aparat fotograficzny 

e. datę i miejsce wykonania fotografii(data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 

1.01.2016r.) 

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 22.12.2016r 

5. Obróbka zdjęć przekazanych na konkurs może podlegać jedynie na działaniach polegających na 

rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. 

6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach. 

7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone 

8. Zdjęcia mogą przekazać tylko ich autorzy. 

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie                        

w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej                      

i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych prze Uczestników Konkursu na stronie 

www Organizatora oraz wykonanie wystawy z prac konkursowych. 

V Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu  

1. Wszystkie zdjęcia dostarczone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora 

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 

3. Spośród dostarczonych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące  dla wszystkich uczestników Konkursu. 

5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną. 

6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie www.tm1.edu.pl 

http://www.tm1.edu.pl/


7. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców nastąpi podczas otwarcia wystawy prac 

konkursowych w styczniu 2016r 

VI Nagrody  
Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody: 

 Za zajęcia I miejsca- dyplom + nagroda  

 Za zajęcie II miejsca- dyplom + nagroda  

 Za zajęcie III miejsca- dyplom + nagroda  

    VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie szkoły 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

prawa polskiego 

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 

warunków niniejszego regulaminu. 

4. Wszelkich informacji co do Konkursu udzielą: Jolanta Sobczyk i Małgorzata Jakubowska. 


