
Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 

„Natura jest cudem” 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. 

Koordynatorem konkursu jest Monika Zielińska. 

2. Konkurs jest otwarty w dwóch kategoriach  

1) dla uczniów klas I-III II Liceum Ogólnokształcącego i I-IV Technikum Nr 2 w Świeciu  

2) dla uczniów VIII klas szkół podstawowych Powiatu Świeckiego. 

3. Cele konkursu: 

- popularyzowanie wiedzy przyrodniczej 

- uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody 

- rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych 

- doskonalenie umiejętności fotograficznych 

- wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji. 

4. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, okazy zwierząt, roślin czy też wyjątkowe miejsca 

wykonane na terenie Powiatu Świeckiego wykonane w ciągu roku szkolnego 2020/2021 (tj. od 

września do teraz). 

5. Każdy z autorów może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie  (format JPEG) w wersji elektronicznej 

w możliwie  najwyższej jakości. Zdjęcie należy przesłać na adres e- mail 

konkurs.fotograficzny.zsoip@interia.pl W nazwie pliku należy w wpisać imię i nazwisko autora, 

klasę, tytuł pracy i miejsce wykonania zdjęcia. Należy dołączyć skan/zdjęcie własnoręcznie 

podpisanego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia. 

6. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane. 

7. Technika wykonania prac jest dowolna. 

8. Prace należy dostarczać od  21 kwietnia do 11 czerwca 2021 roku na wskazany wyżej adres 

mailowy. 

9. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego. 

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

12. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do jury konkursu. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z 

dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

14. Zdjęcia zostaną opublikowane w pokonkursowej galerii i stronie internetowej szkoły. 

Życzymy powodzenia! 

 



Świecie, dnia...................................... 
............................................................... 
imię i nazwisko 
…………………………………………………………… 
szkoła, klasa 
…………………………………………………………… 
Nr telefonu do rodzica/opiekuna 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dla uczniów VIII klas szkół podstawowych Powiatu Świeckiego. 

 

 

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie pod tytułem: 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

zostało wykonane przez………………………………………………………….samodzielnie na terenie Powiatu 

Świeckiego w roku szkolnym 2020/2021  oraz wyrażam zgodę na publikację zdjęć ww ucznia/ uczennicy 

w szkolnej galerii i na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. 

 

 

.................................................................... 

(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Świecie, dnia...................................... 

............................................................... 

…………………………………………………………… 

imię i nazwisko, klasa 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dla pełnoletnich uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 2 w Świeciu 

 

 

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie pod tytułem: 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

zostało wykonane przeze mnie samodzielnie na terenie Powiatu Świeckiego w roku szkolnym 

2020/2021  oraz wyrażam zgodę na publikację moich zdjęć w szkolnej galerii i na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. 

 

 

.................................................................... 

(własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Świecie, dnia...................................... 

............................................................... 

…………………………………………………………… 

imię i nazwisko, klasa 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dla niepełnoletnich uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 2 w Świeciu 

 

 

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie pod tytułem: 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

zostało wykonane przez……………………………………………………………..…samodzielnie na terenie Powiatu 

Świeckiego w roku szkolnym 2020/2021  oraz wyrażam zgodę na publikację zdjęć ww ucznia/ uczennicy 

w szkolnej galerii i na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. 

 

 

.................................................................... 

((podpis rodzica/opiekuna) 

 

 


