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Konkurs fotograficzny: 

„Zdrowo jem, bo więcej wiem” 

Regulamin konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zdrowo jem, bo więcej wiem” jest Liceum 

Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu. 

 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem  

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

 

3. Celem przyświecającym konkursowi jest pogłębienie wiedzy dotyczącej środowiska, 

zwiększenie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej uczniów oraz 

upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki. 

 

4. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych województwa 

dolnośląskiego. W konkursie może brać udział każdy uczeń, który zajmuje się 

fotografią amatorsko. 

  

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych  

w niniejszym regulaminie. 

 

6. Treścią pracy konkursowej ma być fotografia przedstawiająca uczestnika konkursu 

wraz z samodzielnie wykonaną „zdrową potrawą”. Do zdjęcia należy dołączyć 

przepis na wykonaną potrawę lub historię, która się z nią wiąże – coś, co 

zainteresuje innych. Przepis lub historia powinny być wydrukowane na maksymalnie 

jednej stronie formatu A4, marginesy 2,5 cm, rozmiar czcionki 14, Times New 

Roman, odstęp między wierszami 1,5. 

 

7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie.  

 

8. Fotografia powinna być wywołana w wymiarze 21 cm x 15 cm w orientacji poziomej 

lub pionowej. 

 

9. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą 

tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie 

powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.  

Dopuszcza się:  

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie 

kolorowych filtrów itp.;  
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• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, 

rozjaśnienie);  

 

Nie będą akceptowane prace:  

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku 

obróbki graficznej;  

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże) 

• w innych niż wymagane wymiarach i formacie. 

 

10. Na odwrocie pracy należy zamieścić metryczkę informacyjną z danymi:  

imię i nazwisko ucznia, telefon lub e-mail ucznia; imię i nazwisko, telefon, e-mail 

nauczyciela (rodzica), pod którego kierunkiem praca została wykonana, nazwę 

 i adres szkoły, którą reprezentuje uczestnik.  

Ponadto należy dołączyć pisemne oświadczenie rodziców uczestnika zezwalające na 

udział dziecka w konkursie i wykorzystanie nadesłanej pracy przez organizatora na 

formularzu oświadczenia dołączanym do regulaminu. 

 

11. Kryteria oceny prac: zgodność treści fotografii z tematem konkursu, twórcza 

pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, walory techniczne 

fotografii. 

 

12. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace własne, dotychczas niepublikowane  

w wersji drukowanej, nie zamieszczone w Internecie  i nie zgłoszone do innych 

konkursów.  

 

13. Terminy obowiązujące w konkursie: 

 

nadesłanie prac do 31 stycznia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) 

powiadomienie nagrodzonych i wyróżnionych do 15 lutego 2020 roku  

 

14. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres: 

 

Liceum Oglnokształcące Sióstr Urszulanek UR, 

pl. Nankiera 16 , 

50-140 Wrocław 

z dopiskiem: konkurs fotograficzny: „Zdrowo jem, bo więcej wiem” 

 

15. Uwagi końcowe: 

 

• Oceny nadesłanych zdjęć dokona komisja wyłoniona przez organizatorów.  

• Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

• Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas VI edycji konkursu 

przyrodniczego pn. Olimpiada „WPISANI W PRZYRODĘ”.  
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• Gala finałowa połączona z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 

27 lutego 2020 r. o godzinie 12:00 w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek 

UR we Wrocławiu, pl. Nankiera 16. 

• Liceum Sióstr Urszulanek nie ponosi kosztów przesłania i doręczenia prac 

konkursowych. 

• Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia firm 

pocztowych czy kurierskich, z których będą korzystać uczestnicy konkursu. 

• Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody spowodowane 

podaniem błędnych, nieczytelnych lub nieaktualnych danych przez uczestników 

konkursu 

 

16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu. 

 

Informacje o konkursie: 

informacji udziela koordynator konkursu:  

Małgorzata Wróblewska 

     mailto: konkurs.urszulanki@gmail.com   
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Metryczka pracy konkursowej  „Zdrowo jem, bo więcej wiem” 

 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………… 

e-mail lub telefon autora .................................................................................................. 

Szkoła: ………………………………………………………………………………….... 

Adres szkoły: 

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

Opiekun: ………………………………………………………………………………….. 

Tel. opiekuna: …………………………………………………………………………… 

e-mail opiekuna: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 

………………………………………  

imię i nazwisko uczestnika  

 

przez Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu  na potrzeby 

organizacji konkursu fotograficznego: „Zdrowo jem, bo więcej wiem” zgodnie z Ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka. Niniejsza zgoda 

dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych 

fotografii w relacjach i materiałach promocyjnych Liceum Sióstr Urszulanek UR we 

Wrocławiu  i publikacji na stronie internetowej urszulanki.edu.pl  

 

 

                                                                            …………………………………  

               podpis rodzica 


