
Regulamin  szkolnego konkursu fotograficznego 

„ Z aparatem w ręku” 

pod hasłem 

„Chemia jest wszędzie” 

 

 

1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na istnienie szeroko rozumianych zależności 

pomiędzy chemią, a otaczającym nas światem. 

 

2. Zadaniem konkursu jest przedstawienie ciekawych zjawisk fizycznych i procesów 

chemicznych w otaczającej rzeczywistości w formie zdjęcia. 

 

3.Organizatorami Konkursu są nauczyciele chemii: Elżbieta Kość, Malwina Garbacz. 

 

4. Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w 

Zamościu. 

 

5. Uczestnicy wykonują zdjęcie dostrzeżonego zjawiska lub przeprowadzonego 

doświadczenia, oraz w  komentarzu wyjaśniają uchwycone przez nich zjawisko. 

W ramach konkursu, uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. 

 

6. Do zdjęć należy dołączyć opis: 

a)    tytuł pracy,  

b)    nazwa, opis i wyjaśnienie zjawiska przedstawionego na zdjęciu,  

c)    dane dotyczące ucznia (imię, nazwisko, klasa). 

 

7. Warunkiem zgłoszenia zdjęcia do Konkursu jest jego samodzielne wykonanie. Uczestnik 

Konkursu oświadcza, iż jest twórcą fotografii i przysługują mu niczym nieograniczone prawa 

osobiste i majątkowe do fotografii. 

 

8.  Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach 

odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (redukcja koloru, 

rozjaśnianie, kontrastowanie). Wszelkie inne zmiany, w tym fotomontaż, są niedopuszczalne. 

 

9. Prace należy przesyłać na adres: e.kosc@zsp3zamosc.pl ,  m.garbacz@zsp3zamosc.pl z 

dopiskiem Konkurs (format jpg  o wymiarach min. 1500/2050 pikseli w tytule zdjęcia podać 

swoje imię i nazwisko) w terminie do 07.05 2021r. 

  

10. Komisja Konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od 

tematu, wadliwe technicznie lub naruszające prawo.  Nie zostaną również przyjęte zdjęcia, 

których wykonanie odbyło się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa, mogło spowodować 

zagrożenie dla zdrowia lub życia, oraz zdjęcia zawierające treści obraźliwe czy wulgarne.  

 



11. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku. 

 

12. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora (nie 

będą zwracane Uczestnikom Konkursu). Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form 

publikacji nadesłanych prac.  

 

13. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu 

warunków Regulaminu. 

 

14. Do dnia 14.05 2021r. organizatorzy konkursu dokonają oceny prac i przyznania nagród. 

 

16. Zostaną wybrane 3 najlepsze prace spośród przekazanych przez uczestników. 

 

17. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

18. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

 

      Organizatorzy 

      Elżbieta Kość 

      Malwina Garbacz 

 

 

 

 

 

 

http://www.technikumowidz.pl/images/stories/zspowidz/aktualnosci/1516/konkurschemfiz/regulamin%20konkursu%20fizyka%20i%20chemia%20w%20obiektywie.pdf#page=1
http://www.technikumowidz.pl/images/stories/zspowidz/aktualnosci/1516/konkurschemfiz/regulamin%20konkursu%20fizyka%20i%20chemia%20w%20obiektywie.pdf#page=1

