
 

  Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku 

zaprasza do udziału 
w IV edycji Konkursu Fotograficznego 

 z cyklu CZTERY PORY ROKU 

„WIOSNA  W  OBIEKTYWIE” 
Konkurs organizowany jest pod patronatem 

Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
  

  
 

Regulamin IV edycji Konkursu Fotograficznego  
z cyklu CZTERY PORY ROKU 

„WIOSNA  W  OBIEKTYWIE” 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkolne Koło Fotograficzne KADR działające przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Radomsku. 

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu 
Radomszczańskiego. 

3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

 szkoły gimnazjalne 

 szkoły ponadgimnazjalne  
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
5. Tematem IV edycji Konkursu jest „WIOSNA W OBIEKTYWIE”. 
6. Cele Konkursu: 

 ukazanie piękna i uroków wiosny, 

 upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 

 rozbudzanie zainteresowań dziedziną fotografii, 

 rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 
twórczych. 

7. Konkurs kończy się 15 maja 2017 r. 



8. Po nadesłaniu zdjęć,  prace konkursowe zostaną poddane ocenie Jury. Jury przyzna  trzy pierwsze 
miejsca oddzielnie dla obydwu kategorii wiekowych. Werdykt Jury opublikowany zostanie nie 
później niż do końca maja 2017 roku na stronie naszej szkoły. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu 
i wręczenie nagród odbędzie się 2 czerwca 2017 roku, w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Radomsku o godzinie 12:00. 

9. Kryteria oceny Jury: 

 walory merytoryczne (zgodność z tematem konkursu) 

 walory artystyczne (ogólne wrażenie; oryginalność; pomysłowość i zmysł obserwacji; estetyka 
- kompozycja, jakość; umiejętność zastosowania oprogramowania graficznego) 

10. Każdy Uczestnik zgłasza w sumie 4 fotografie wiosny po jednej z każdego tematu: wschód lub 
zachód słońca (do wyboru), wiosenne kontrasty, szczegół, portret w formacie JPG o rozmiarze 15 
cm x 21 cm, rozdzielczości 300 DPI (w dwóch wersjach - na papierze fotograficznym i w wersji 
elektronicznej – płyta CD). Zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej. 
Każdą fotografię należy opisać w sposób następujący: tytuł fotografii, imię i nazwisko, nazwa szkoły  
np. „Wschód słońca” - Jan Kowalski – ZSE Radomsko. 

11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zdjęć wraz z kartą zgłoszeniową 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku, 
ul. Przedborska 39/41, 97-500 Radomsko, tel. 44 682-12-09, fax. 44 682-12-09 lub dostarczenie 
osobiście.  

12. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Radomsku www.zseradomsko.edu.pl  jako załącznik do niniejszego regulaminu. 

13. Szczegółowych informacji udziela pomysłodawca i koordynator konkursu pani Edyta Smędzik – 
opiekun Szkolnego Koła Fotograficznego KADR – kontakt:  tel. 606-536-232 lub e-mail: 
edyta.smedzik@wp.pl 

14. Wszyscy Uczestnicy Konkursu wraz z Opiekunami zostaną nagrodzeni w postaci dyplomów 
i  podziękowań. 

15. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy oraz ich fotografie zostaną opublikowane  
na stronie naszej szkoły. 

16. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: 

 jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione 
i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów 
reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, 
które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu, 

 przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) 

 wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych 
zdjęć w dowolnym czasie i formie. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania fotografii o treści powszechnie 
uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie. Decyzja 
o wyeliminowaniu takich treści jest niepodważalna i ostateczna. 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do czasu jego 
zakończenia. 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  !!! 
 

http://www.zseradomsko.edu.pl/
mailto:edyta.smedzik@wp.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W IV EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
Z CYKLU CZTERY PORY ROKU 

„WIOSNA  W  OBIEKTYWIE” 
 
 
 

 
Nazwa szkoły 

 

 
Pełny adres szkoły 

 

 
Dane kontaktowe szkoły 
(telefon, fax, e-mail) 

 

 
Dane ucznia  
(imię i nazwisko ucznia,  
numer telefonu, e-mail) 

 

 
Dane opiekuna 
(imię i nazwisko opiekuna, 
(numer telefonu, e-mail) 

 

 
 

Zgłaszający 
 
 
 
 

/pieczęć i podpis Dyrektora lub Z-cy Dyrektora szkoły/ 
 


