
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO  

"ŚLADY HISTORII W POWIECIE RADZYŃSKIM" 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w 

Radzyniu Podlaskim. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 

Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 

3. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania wśród młodych ludzi historią miejsc, 

regionu, społeczności. 

4. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terytorium Powiatu Radzyńskiego. 

5. Tematem konkursu są obiekty i miejsca historyczne Powiatu Radzyńskiego. 

6. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie i  fanpag'u szkoły. 

7. Termin nadsyłania prac upływa dnia 05.12.2022 r. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 06.12.2022 r. 

9. Wręczenie nagród nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od rozstrzygnięcia 

konkursu. 

10. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

11. Każdy uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie. 

12. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

13. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: 

konkursszkolapamieta@zspradzyn.pl  

14. W temacie wiadomości należy wpisać Imię Nazwisko i klasę. 

15. W treści wiadomości należy umieścić krótki opis fotografii (koniecznie - miejsce 

wykonania). 



16. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

zdjęcia pochodzących z różnych plików. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

18. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik 

przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby 

znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i 

rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

19. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5, udziela 

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na rzecz eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie 

wynikającym z treści niniejszego regulaminu. (załącznik nr 1 i 2) 

20. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

21. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

22. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 

23. Nagrodzie podlegają 3 pierwsze miejsca. 

24. Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

25. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o 

laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 

organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

26. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest u Organizatorów oraz na stronie 

internetowej szkoły www.zspradzyn.pl 

27. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 



28. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają 

sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia 

naruszenia Regulaminu. 

29. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

30. Kryteria oceny prac: jakość wykonanej fotografii, zgodność z tematyką konkursu, 

walory estetyczne i artystyczne. 

 

 


