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I. Postanowienia ogólne 
  
1. Organizatorem konkursu jest ZS TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu. 
2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu 
zamkniętego i oceniania zdjęć. 
3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4 – 6 i gimnazjum. 
  
II. Zasady konkursu 
  
1. Czas trwania konkursu - od 28 września 2015 do 1 grudnia 2015 r. 
2. Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każdy uczeń ZS 
TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu, który spełni wymogi niniejszego regulaminu. 
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności  punkt 12 regulaminu oraz 
zapewnia, że: 
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich, 
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

5. Konkurs przeprowadzany jest kategorii: „Człowiek bez pasji nudzi swoją duszę ” 
6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac. 
7. Format prac: 
   a. fotografie zapisane w formacie PNG 
   b. fotografie zapisane w formacie JPEG 
8. W opisie każdej pracy w treści maila należy umieścić informacje: 
   a. imię i nazwisko autora oraz klasę, 
   b. tytuł pracy lub tytuł cyklu zdjęć. 
9. Prace konkursowe należy wysyłać na adres internetowy konkursfoto@tak.opole.pl 
10. Termin składania prac upływa 1 grudnia 2015r. 
11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku ZS TAK im. Ireny Sendlerowej  
w Opolu oraz na stronie internetowej organizatora i szkolnym FB. 
  
  
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 
  
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 
3. Nagrodą główną jest umieszczenie zdjęć na stronie głównej szkolnej strony i szkolnym FB oraz nagroda 
niespodzianka. 
4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia Konkursu. 

 


