
REGULAMIN KONKURSU „FOTO PATRIOTA” 
 

1. Postanowienia ogólne 

1) organizatorem konkursu „FOTO PATRIOTA” jest Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej nr 7 z oddziałami gimnazjalnymi; 

2) konkurs rozpoczyna się w dniu 15 maja 2018 r., a jego uczestnikami mogą byd 
wyłącznie uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 7 w Rzeszowie oraz oddziałów 
gimnazjalnych; 

3) udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Cele konkursu 

1) rozwijanie osobistych zainteresowao, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych 
zdolności twórczych; 

2) poszerzanie wiedzy na temat fotografii oraz prezentacja twórczości młodzieży w tej 
dziedzinie; 

3) budzenie świadomości patriotycznej i narodowej. 

3. Zasady konkursu 

1) warunkiem uczestnictwa  w konkursie jest wykonanie fotografii ukazującej wartości 
patriotyczne, narodowe; 

2) do konkursu mogą zostad zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały 
uprzednio zgłoszone do innego konkursu; 

3)  jeden uczestnik może zgłosid do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia pojedyncze  
lub 1 zestaw zdjęd (za jeden zestaw uznaje się serię składającą się z maksimum 3 zdjęd, 
tworzących określoną zamkniętą całośd); 

4) oryginalne fotografie (kolorowe lub czarno-białe) w postaci pliku w formacie .jpg, 
.bmp lub .png należy przesład na adres witryna@zszp11.resman.pl do dnia 3 czerwca 
(włącznie) wpisując w temacie wiadomości KONKURS, a w treści maila: IMIĘ  
i NAZWISKO autora, KLASĘ, do której uczęszcza, NAZWĘ ZDJĘCIA oraz MIEJSCE jego 
wykonania lub przekazad organizatorom (p. M. Grzebyk, p. R. Sztaba) na nośniku 
danych ze wszystkimi wymaganymi informacjami. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu 

1) prace oceniad będzie 3-osobowa komisja złożona z nauczycieli Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 11 w Rzeszowie; 

2) oceniane będą walory merytoryczne zdjęd (zgodnośd z celami konkursu, wartości 
poznawcze) oraz artystyczne (kreatywnośd, oryginalnośd, kompozycja). 

3) nagrody otrzymają osoby, które zajmą 3 pierwsze miejsca, komisja może również 
przyznad wyróżnienia; 
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4) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do 11 czerwca 2018 r., a wyniki przesłane zostaną 
mailowo do wszystkich uczestników konkursu; 

5. Postanowienia końcowe 

1) decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie; 

2) organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii  
o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które  
w inny sposób naruszają niniejszy regulamin; 

3) każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dostarczyd organizatorowi oświadczenie, 
którego treśd stanowi załącznik 1. 

 

 

 

 

Załącznik 1 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu FOTO PATRIOTA i akceptuję 
jego treśd. 

Oświadczam, ze jestem autorem zgłoszonego do konkursu FOTO PATRIOTA zdjęcia. 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia na szkolnej witrynie internetowej 
(www.zszp11.resman.pl) oraz profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook 
(www.facebook.com/zsp11rzeszow) wraz podaniem mojego imienia i nazwiska. 

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

podpis uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich dotyczących pracy konkursowej mojego 

 syna/mojej córki …......................................................................., 

na rzecz organizatorów konkursu, służących wyłącznie do promocji konkursu. 

 

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

podpis rodzica 

http://www.zszp11.resman.pl/

