
 

 

 

 

Szczęście w obiektywie 

- międzyszkolny konkurs fotograficzny 

 

R E G U L A M I N 

§1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium  

w Gnieźnie. 

§2 

Cel konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych. 

2. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

§3 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie 1 fotografii autorskiej w dowolnym formacie 

(pion, poziom, kwadrat), maksymalna wielkość pliku 8 Mb. 

2. Na fotografii należy „uchwycić” coś, co oznacza szczęście. Jest to kwestia subiektywna 

i dla każdego oznacza coś innego. Można sfotografować moment, sytuację, 

zachowanie, widok, osobę, przedmiot, pasję itp. 

 

§4 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny. 

3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego 

przestrzegania praw autorskich i zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik).  

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie powinno być dodatkowo 

potwierdzone podpisem rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do złożenia oświadczenia, że osoby trzecie 

przedstawione na fotografii wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku i nie roszczą 

sobie praw do nagrody (załącznik pkt 2). 

 

 

 

 



 

 

 

 

§5 

Zasady udziału w konkursie 

1. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie przez autora. 

2. Fotografie nie mogą być poddane fotomontażowi ani obróbce cyfrowej poza 

podstawowymi zmianami w zakresie: kadrowania, nieznacznych korekcji jasności  

i kontrastu, zmiany ilości kolorów (czarno-białe, sepia). 

3. Praca nie może być stworzona ani edytowana w narzędziach i programach bazujących 

na wykorzystaniu twórczości sztucznej inteligencji 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że: 

 posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

 nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

 nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych 

dóbr prawnie chronionych. 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie 

danych osobowych zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich na Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach 

pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych  lub informacyjnych. 

7. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nie nagrodzone w innych konkursach 

oraz będące oryginalnymi pracami autorów. 

8. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

 

§6 

Format fotografii i warunki dostarczenia 

1. Fotografia autorska w dowolnym formacie JPG, PNG, PDF (pion, poziom, kwadrat), 

maksymalna wielkość pliku 8 Mb; minimalny rozmiar fotografii 3000 px (dłuższy bok) 

2. Pracę należy przesłać na adres bibliotekamilenium@milenium.edu.pl do 24 marca 

2023 roku. 

3. W treści wiadomości należy podać następujące dane: 

 imię i nazwisko autora, 

 nazwę szkoły, 

 skan podpisanego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

mailto:bibliotekamilenium@milenium.edu.pl


 

 

 

§7 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora. 

2. Prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu, 

oryginalność zdjęcia, jakość wykonania. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 5 kwietnia 2023 r.  

(o godzinie wręczenia powiadomimy w oddzielnym e-mailu) w Bibliotece GSW 

Milenium. 

4. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

5. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze fotografie. Laureaci otrzymają nagrody – bony 

upominkowe o wartości: 300,00 (I miejsce), 200,00 (II miejsce), 100,00 (III miejsce). 

6. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora,  

w mediach społecznościowych Organizatora oraz w prasie lokalnej. 

7. Wszystkie nadesłane fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej  

w siedzibie Organizatora lub on-line na stronach Organizatora. 

8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac  

lub rozwiązania konkursu bez podania przyczyny. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu. 

2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

3. Regulamin będzie dostępny na https://liceum.milenium.edu.pl/dla-ucznia/biblioteka-

szkolna 

 

 

Dane kontaktowe koordynatora konkursu: 

Elżbieta Sobecka  

adres e-mail: elzbieta.sobecka@milenium.edu.pl lub 

bibliotekamilenium@milenium.edu.pl 

tel.: 61 424 75 70  
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....................................................                                                                             Gniezno, …...................... 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

….................................................. 
           (nazwa szkoły) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Międzyszkolnego Konkursu 

Fotograficznego „Szczęście w obiektywie” i zgłoszona przeze mnie fotografia jest 

mojego autorstwa. 

2. Oświadczam, że osoby trzecie widoczne na fotografii wyrażają zgodę na publikowanie 

wizerunku na potrzeby konkursu i nie roszczą sobie praw do nagrody. 

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w zgłoszeniu konkursu i wyrażam zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska  

na potrzeby konkursu fotograficznego. 

4. Oświadczam, że rozpoznawalne na zdjęciach osoby wyraziły zgodę na publikację ich 

wizerunku. 

 

 

 

 

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

(podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)                                              (podpis uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 


