
REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWO-FOTOGRAFICZNEGO  

w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych 

w Lublinie 

 

„Catch the Idiom” 

 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele: 

Dominika Bodzak 
Agnieszka Szczepańska 
Elżbieta Pomorska 
Elżbieta Dudzisz 
Michał Patroń 
Andrzej Misztal 

2. Celem konkursu jest: 

• Rozwijanie zainteresowań i kreatywności młodzieży;  

• Zachęcanie do zgłębiania wiedzy w obszarze języka angielskiego wykraczającym poza wymagania 

wynikające z Podstawy Programowej;  

• Utrwalenie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym; 

• Rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych. 

3. Zasady uczestnictwa: 

• W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSOW; 

 

Uczestnicy mają za zadanie zobrazować idiom wybrany z poniższej listy, zatwierdzonej przez 

Organizatorów konkursu. W tym celu należy zinterpretować samodzielnie wybrany idiom, 

wykonując zdjęcie osób, przedmiotów lub zwierząt przedstawiających jego treść, LUB narysować / 

namalować idiom, opisać go, oraz zrobić zdjęcie swojej pracy. Uczestnik może przedstawić dany 

idiom w dosłownym kontekście, może też ukazać w swojej pracy polski odpowiednik danego 

idiomu (jeżeli taki istnieje).  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zobrazowanie 3 idiomów, i 

tym samym nadesłanie 3 zdjęć.  

• 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 mailowy konkurs2021.zsow@gmail.com do dnia 15 kwietnia 

2021 r.  

• 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 

wykorzystany idiom (wszystkie informacje powinny być podane w treści maila lub dostarczone 

osobiście wraz z plikiem).  

• 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. Wybrana zostanie również najlepsza 

fotografia całego konkursu – Nagroda Grand Prix; 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 kwietnia 2021 r. Wyniki konkursu i nazwiska finalistów 

zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej oraz profilu portalu facebook: 

https://www.facebook.com/zsowlublin (zwycięskie i finałowe zdjęcia zostaną opublikowane w 

albumie pod nazwą konkursu „Catch the Idiom”) 

• Zwycięskie zdjęcia i zdjęcia finałowe wezmą udział w wystawie pokonkursowej.  

6. Nagrody: 

Zwycięzcy z 1, 2 i 3  miejsca oraz Grand Prix otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplom.  

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. 

Lista idiomów:  

Beat around the bush 

Bite the bullet 

Hit the sack 

Go on a wild goose chase 

Spill the beans 

A storm in a teacup 

It's raining cats and dogs 

Between the devil and the deep blue sea 
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Fly off the handle 

Drive somebody up the wall  

Learn by heart 

Once in a blue moon 

Every cloud has a silver lining 

Out of the blue 

Pull someone’s leg 

Cost an arm and a leg 

Chase rainbows 

Sit on the fence 

Make a mountain out of a molehill 

A piece of cake 

 

 


