
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny 

,,Ruch to zdrowie” 

                                                                 

  Organizator konkursu - V liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 

               w Katowicach, szkolny koordynator – Małgorzata Górska. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas          

              gimnazjalnych. 

 Cele konkursu: 

             - popularyzowanie zdrowego trybu życia 

             - uwrażliwienie uczniów na otaczający świat 

             - rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych 

             - doskonalenie umiejętności fotograficznych. 

Regulamin: 

 Tematem fotografii powinno być uchwycenie ruchu jako elementu zdrowego trybu 

życia. 

 Każdy z uczniów może dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia. Obróbka fotografii  może    

               polegać jedynie na kadrowaniu, rozjaśnianiu, przyciemnianiu, kontrastowaniu,  

               redukcji koloru, zamiany zdjęć na czarno-białe. Niedopuszczalny jest fotomontaż. 

 Format fotografii jest dowolny, ale zdjęcia muszą być wywołane metodą tradycyjną 

lub wydrukowane na drukarce. 

 Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy z danymi autora (w 

załączniku ). Prace bez załączonego formularza zostaną  zdyskwalifikowane. 

 Prace należy przesłać pocztą w kopertach z dopiskiem ,,Ruch to zdrowie”  

               do dnia 16.03.2018  roku do V Liceum Ogólnokształcącego na adres: 

              ul. Gen. Z. W. Jankego 65, 40-615  Katowice. Można je również dostarczyć osobiście  

              do  sekretariatu szkoły w godzinach  od  8.00 do 15.00. 

 Z nadesłanych prac sporządzona zostanie wystawa na terenie V LO. 

 Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. 

 Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów nastąpi 

dnia 23.03.2018 r. w trakcie Dnia Zdrowia. Uczestnicy, których prace zostaną 

nagrodzone otrzymają od organizatora informacje na podany w formularzu 

zgłoszeniowym adres mailowy. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu, 

            wyrażeniem zgody na nieodpłatne korzystanie ze zdjęć przez organizatora konkursu  

             ( prace przechodzą na własność organizatora, nie będą odsyłane, mogą zostać  

               opublikowane na stronie internetowej i Fb V LO ) oraz wyrażeniem przez  

             uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu     

             ( ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z  

              późniejszymi zmianami ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

,,RUCH TO ZDROWIE” 

 

TYTUŁ PRACY - …………………………………………………………. 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA - …………………………………………. 

 

WIEK AUTORA -      ………………………………. 

 

 

Oświadczenie o prawach autorskich 

 

OŚWIADCZAM, ZE POSIADAM PRAWA AUTORSKIE DO PRZESŁANYCH ZDJĘĆ .      

        

                                                                                                         …………………………. 
                                                                                                             podpis autora zdjęć 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO UCZNIA DO KONKURSU – 

 

……………………………………………………………… 

 

 

PIECZĄTKA SZKOŁY - 

 

 

 

 

KONTAKTOWY ADRES MAILOWY - …………………………………………………… 
 

 

Zgoda rodziców na udział w konkursie niepełnoletniego ucznia 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA……………………………………   
                                                                                                           imię i nazwisko dziecka 

 W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM    

                                                                                              

                                                                                          ………………………………………             
                                                                                             data i podpis rodzica/opiekuna 

 
 


