
REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych 

w Lublinie 

 

„Człowiek w kadrze” 

 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele: 

Marian Maruszak 

Michał Patroń 

2. Celem konkursu jest: 

• Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych młodzieży; 

• Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji; 

• Utrwalenie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym oraz wykonywania zdjęc 

portretowych. 

3. Zasady uczestnictwa: 

• W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSOW; 

• W konkursie wyróżniono dwie kategorie:  

– OTOCZENIE I CZŁOWIEK – Portret psychologiczny tzn. próba uchwycenia na fotografii 

autentycznych emocji fotografowanej osoby takich jak smutek, radość, zaduma, złość itp. Portret 

socjologiczny tzn. próba uchwycenia fotografowanej osoby w jej naturalnym otoczeniu np. podczas 

pracy, podczas odpoczynku, podczas zabawy – rolnik przy pracach polowych, lekarz w szpitalu itp. 

Portret reportażowy (w tym uliczny) tzn. próba uchwycenia na fotografii osoby biorącej udział w 

wydarzeniu sportowym, kulturalnym, związanym z życiem codziennym itp. lub będącej bohaterem 

scenki ulicznej. Ten rodzaj portretu nie może być pozowany! 

– TWÓJ BOHATER – Portret kreacyjny tzn. autor fotografii wymyśla postać, projektuje strój, makijaż, 

aranżuje kadr itp. Ten rodzaj portretu cechuje się pełną dowolnością kreacji, może być pozowany! 

Dopuszcza się również Autoportret tzn. fotograf portretuje samego siebie, robi to w dowolnie 

wymyślony sposób. 

• Jedna osoba może zgłosić 4 zdjęcia (po dwa w każdej kategorii). 

• Uczestnicy konkursu, akceptują, to że ich zdjęcia mogą zostać wykorzystane do publikacji na 

stronach internetowych i/lub druku materiałów promujących konkurs oraz ewentualnie do 

materiałów promocyjnych szkoły;  

• Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz swojego 

zdjęcia; 

• Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, należy posiadać zgodę na 

publikację ich wizerunku; 

• Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu; 



• Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, 

telefonem komórkowym itp., zaleca się ustawienie jak najlepszych parametrów obrazu (w trosce o 

najlepszą jakość zdjęcia). 

4. Zgłoszenie fotografii do konkursu: 

• Zdjęcia (pliki JPEG) wysyłać na adres: zsow.konkursy@gmail.com lub dostarczać osobiście 

organizatorom do dnia 25. lutego 2020 r. wraz z wymaganym opisem; 

• Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdjęć naruszających zasady dobrego 

obyczaju, zawierających treści obraźliwe lub obsceniczne; 

• Zgłaszając zdjęcie należy podać następujące informacje: imię i nazwisko autora zdjęcia, klasę oraz 

tytuł zdjęcia i kategorię (wszystkie informacje powinny być podane w treści maila lub dostarczone 

osobiście wraz z plikiem). Zgłoszenia pozbawione wymaganego opisu zostaną zdyskwalifikowane! 

• Zgłaszając zdjęcia autor oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa autorskie. 

5. Zasady przeprowadzania i rozstrzygania konkursu: 

• Ze wszystkich nadesłanych zdjęć zostaną wybrane fotografie finałowe; 

• Spośród zdjęć finalistów Jury wybierze laureatów I, II, i III miejsca w każdej z kategorii. Wybrana 

zostanie również najlepsza fotografia całego konkursu – Nagroda Grand Prix; 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26. lutego 2020 r. Wyniki konkursu i nazwiska finalistów zostana 

opublikowane na szkolnym profilu portalu facebook: https://www.facebook.com/zsowlublin 

(zwycięskie i finałowe zdjęcia zostaną opublikowane w albumie pod nazwą konkursu „Człowiek w 

kadrze”). 

• Zwycięskie zdjęcia i zdjęcia finałowe wezmą udział w wystawie pokonkursowej, której wernisaż 

będzie miał miejsce w marcu 2020 r. podczas Dnia Otwartego ZSOW.  

6. Nagrody: 

• Na finalistów konkursu czekają atrakcyjne nagrody – niespodzianki :-) 

7. Postanowienia końcowe: 

• Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie; 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu; 

• Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z wyszczególnionych nagród; 

• We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 
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