
Konkurs Fotograficzny „ARCHITEKTURA, CZŁOWIEK, NAUKA”  

  

R E G U L A M I N  

  

1. Organizator. 

Organizatorem I  Konkursu Fotograficznego „ARCHITEKTURA, CZŁOWIEK, NAUKA” jest 
Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie. Konkurs jest objęty 
Patronatem  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

2. Uczestnicy 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z miasta Koszalina  
i miejscowości z województwa zachodniopomorskiego.  

3. Celem konkursu jest:  

a. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień fotograficznych,  
b. propagowanie walorów regionu i miasta Koszalina wśród młodzieży,  
c. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży,  
d. stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej w dziedzinie fotografii,  
e. stworzenie uczniom możliwości rozwijania umiejętności fotografowania,  
f. promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką fotografii,  
g. aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach.  

4. Organizacja 
a. Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana przez  

Dyrektora ZS 7 w Koszalinie. Konkurs przeprowadzany jest jednoetapowo. 
b. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie fotografii związanej z tematem 

konkursu.   
c. Fotografia związana z tematem Konkursu ma być wykonana w formacie (dłuższa 

krawędź minimum 3000 pikseli, rozdzielczość około 300 DPI) i odesłana w postaci  pliku 
o nazwie  imie.nazwisko.jpg  np. Jan.Kowalski.jpg ( jako załącznik) na adres: 
konkursfotograficzny@zs7koszalin.pl . W temacie wiadomości należy wpisać ,,Praca 
na Konkurs”. 

d. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie. 
e. Każda praca musi zawierać oświadczenie (wzór -  pkt.8 Regulaminu), które należy 

wypełnić,  wydrukować i podpisać, następnie zeskanować lub wykonać zdjęcie. Taki 
dokument należy przesłać wraz z plikiem zawierającym fotografię konkursową jako 
drugi załącznik. 

f. Praca musi być indywidualna i samodzielna. 
g. Przesłane zdjęcie nie może być pracą, która była już nagrodzona w innych konkursach. 

h. Ostateczny termin nadsyłania prac 09 kwietnia 2021 r.  
5. Tryb pracy Komisji  Oceniającej prace uczestników –Jury 

W skład Jury wchodzą nauczyciele z Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego  
w Koszalinie oraz Dyrektor Szkoły. 

mailto:szkola@zs7koszalin.pl


Do zadań Jury należy ocena poszczególnych prac wraz z kwalifikacją zdobytych miejsc oraz 
wyróżnień.  
Decyzje Komisji Oceniającej –Jury są ostateczne. Od decyzji Jury nie ma odwołania.  
 

6. Zasady oceny pracy  

 

a. Przesłane zdjęcie powinno być poprawnie wykadrowane, posiadać odpowiednie proporcje, 
kontrast , nasycenie, wyrazistość, (obiekty na zdjęciu powinny być wyraźnie widoczne  
i powinny nawiązywać bezpośrednio do tematyki konkursu).  

b. Na ocenę pracy nie mają wpływu dodatkowe elementy zastosowane, fotografia ma być 
oryginalna, bez filtrów, i żadnej cyfrowej obróbki, oprócz kadrowania.  

c. Kryteria oceniania zawierają:  

 Poprawność kadrowania, odpowiednie proporcje, kontrast, nasycenie, 
wyrazistość, (obiekty na zdjęciu powinny być wyraźnie widoczne, nawiązywały 
bezpośrednio do tematyki konkursu). 

 Stopień wyczerpania tematu w pracy konkursowej oraz jej wartość 
artystyczna.  

7. Laureaci 

Laureatami Konkursu są osoby, które zajęły I, II i III miejsce. Otrzymują one nagrody główne.  
Trzy osoby otrzymują równorzędne wyróżnienia. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymują 
dyplomy uczestnictwa w Konkursie. Rozdanie nagród odbędzie w terminie, o którym 
uczestnicy zostaną poinformowani i będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły 
http://zs7koszalin.pl/. 

8. Inne  
a. Prace wykonane przez uczestników konkursu przechodzą na własność organizatora 

Konkursu i mogą być publikowane w środkach masowego przekazu (telewizja, prasa, 
Internet itp.) oraz mogą być archiwizowane w celach: dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Jednocześnie Uczestnik wyraża 
zgodę na publikację swojej pracy w szeroko pojętych mass mediach poprzez 
podpisanie oświadczenia.  

b. Uczeń biorący udział w Konkursie, zaświadcza iż prace wykonał samodzielnie i nie 
naruszył praw autorskich osób trzecich oraz akceptuje regulamin Konkursu bez 
zastrzeżeń.  

c. Organizator dopuszcza bieżące wprowadzanie zmian w regulaminie, a uczestnik 
Konkursu akceptuje każdy punkt regulaminu.  

d. Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować na adres email: 
konkursfotograficzny@zs7koszalin.pl lub na nr tel.: 94 345 27 72.  

e. Strona www konkursu:  http://zs7koszalin.pl/konkurs-fotograficzny-architektura-
czlowiek-nauka/ 

f. Konkurs w całości odbywa się drogą elektroniczną (on-line).   
g. Ogłoszenie wyników na stronie konkursu w dniu 16.04.2021 r. 
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Do zdjęcia lub zdjęć uczestnik zobowiązany jest dołączyć oświadczenie następującej treści: 
 

Oświadczenie dla uczestnika Konkursu Fotograficznego „ARCHITEKTURA, CZŁOWIEK, NAUKA”  

 
 
imię, nazwisko… 

klasa …. 

nazwa szkoły, do której uczęszcza autor zdjęcia … 

nr telefonu kontaktowego…. 

 
 
Oświadczam, że:-wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych przez moje dziecko (imię i 

nazwisko dziecka)............................................................................................... do publicznej 

prezentacji na wystawie szkolnej, tzw. gazetce szkolnej oraz w Internecie na stronie organizatora 

konkursu oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook, wyrażam zgodę opublikowane na stronie 

internetowej szkoły: imię, nazwisko, szkoła, zajęte miejsce mojego dziecka/ podopiecznego  

w konkursie. 

Moje dziecko/podopieczny jest autorem dostarczonej pracy. 

Zgadzam się z regulaminem konkursu. 

 
 
 
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu:  
 
......................................................................................... 

 

 


