
Regulamin 

Konkursu fotograficznego 

„Z miłości do Ojczyzny – oczami jesieni” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Rudnej ul. Kolejowa 5, 59-305 Rudna. 

2. Konkurs składa się z jednego etapu w którym zostaną wybrane i nagrodzone 3 prace 

konkursowe.  

3. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół rolniczych. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

 

1. Tematem konkursu jest prezentacja i promowanie walorów jesiennej przyrody, flory, 

fauny oraz ciekawych miejsc Polski.  

2. Celem konkursu jest komunikowanie pozytywnych wartości związanych z 

fotografowaniem oraz poznawaniem nowych interesujących zakątków, roślin, 

zwierząt i zarazem uwiecznianie ich na zdjęciach. 

 

§ 3 

Zasady konkursu 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół rolniczych.  

2. Prace wraz z załącznikami należy przesłać do 25.11.2021r. na adres organizatora 

indywidualnie lub grupowo (wszystkie prace ze szkoły).  

3. Koperta powinna zawierać adnotacje „Rita Fuczko i Marlena Cieślak” - organizatorzy. 

4. Zdjęcie musi być wykonane samodzielnie.  

5. Format 21 cm x 30 cm. 

6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wykonane komputerowo metryczki 

zawierające: - imię i nazwisko autora, - nazwę i adres szkoły do której uczęszcza, - 

imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.  

7. Każdy uczestnik konkursu wraz ze zdjęciem jest zobowiązany dostarczyć formularz 

zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1. niniejszego regulaminu. 

8. Koszt wykonania prac oraz przesłania ich na adres organizatora ponosi uczestnik 

konkursu bądź szkoła.  



9. Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie szkolnej w dniach 01.12.2021r. – 

15.12.2021r. oraz na stronie internetowej szkoły i na portalu społecznościowym 

Facebook Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej. 

 

§ 4 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

 

 

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez 

organizatora.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 01.12.2021r. na stronie internetowej szkoły oraz na 

portalu społecznościowym Facebook. 

3. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach (miejsce 1,2,3).  

4. Nagrody przesłane zostaną zwycięzcom na adres szkoły w terminie 14 dni od 

ogłoszenia wyników. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

6. Organizator konkursu nie zwraca zgłoszonych prac. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestnika.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu.  

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły ZSCKR w Rudnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. 1  

 

Karta zgłoszenia pracy do konkursu fotograficznego 

„Z miłości do Ojczyzny – oczami jesieni”. 

 

Imię i nazwisko autora pracy:  

 

Wiek: 

 

 

Klasa: 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

 

 

Nazwa szkoły: 

 

 

Numer telefonu szkoły: 

 

 

E-mail szkoły: 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu fotograficznego pt.: „Z 

miłości do Ojczyzny – oczami jesieni” i wyrażam zgodę na udział w konkursie zgodnie z 

jego zasadami.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu fotograficznego pt: „Z miłości do Ojczyzny – oczami jesieni” (zgodnie 

z Ustawą z dnia29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity :Dz. U. 

2016 r. poz. 922)  

 

 

Podpis rodzica/opiekuna .....................................  

 

Podpis nauczyciela opiekuna ................................. 

 

 


