
Regulamin 
Konkursu Fotograficznego dla uczniów V LO 

pt. „Koszalin w oczach uczniów VLO” 
 
1.Celem konkursu jest: 

 uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania. 

 rozwijanie umiejętności dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób 
naturalny lub są wynikiem działalności, 

 rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania. 
 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III (po szkole podstawowej) V Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Lema  w Koszalinie. 
 
3. Każdy uczeń może dostarczyć 5 zdjęć drogą elektroniczną na adres konkursvlo@interia.pl w tytule 
maila „Konkurs fotograficzny” wraz  ze skanem karty zgłoszenia (można również donieść osobiście do 
sali nr 104) do dnia 20 października 2021r.   
 
5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 października 2021r. Organizatorzy wyłonią grupę 
finalistów, którzy otrzymają nagrody – ocena z informatyki i dyplomy. Decyzja Komisji Konkursowej 
jest ostateczna.  
 
6. W ramach finału nastąpi prezentacja nagrodzonych prac na fb i stronie szkoły.  
 
7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.  
 
8. Praca konkursowa nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, nie może być formą reklamy 
firm. 
 
9. Praca konkursowa nie może zawierać materiałów chronionych prawami autorskimi bez zgody 
autorów.  
 
10. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów udziału w konkursie.  
 
11. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz 
wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem 
jego autora.  
 
12.Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora 
z nadesłanych prac.  
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i kopiowania, ich publicznej emisji w celach 
promocji.  
 
14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  
 
15. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
                                                                          
                                                                           Organizatorzy: M. Kołodziejek, W.Kordylas, I.Ciemińska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:konkursvlo@interia.pl


 
Koszalin, ………………………………………………………… 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Na Konkurs Fotograficzny dla uczniów V LO 
pt. „Koszalin w oczach uczniów VLO” 

 

Zgłaszam udział w Konkursie Fotograficznym pt. „Koszalin w oczach uczniów VLO” 
organizowanym przez V LO im. Stanisława Lema w Koszalinie. 
 
Imię i Nazwisko uczestnika konkursu……………………………………………………………….klasa…………………………… 

Ilość zdjęć przesłanych    …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i w pełni akceptuję regulamin konkursu 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora zawartych w Karcie zgłoszenia   

              na potrzeby konkursu 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku  wykonanego w związku                        

z realizacją konkursu 

 Oświadczam, że osoby uwiecznione na zdjęciach nie będą dochodzić od Organizatora   

             wynagrodzenia, w szczególności za umieszczenie filmu na fb i stronie szkoły. 

 

Czytelny podpis uczestnika konkursu:……………………………………………………………………………………………… 

 

Czytelny podpis osób uwiecznionych w pracy konkursowej…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) 

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

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


