
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku 
zaprasza do udziału 

w V edycji Konkursu Fotograficznego z cyklu CZTERY PORY ROKU 
 

Konkurs organizowany jest pod patronatem 
Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku  

 
 

Regulamin V edycji Konkursu Fotograficznego  
z cyklu CZTERY PORY ROKU „WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA W OBIEKTYWIE” 

 

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

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół Powiatu Radomszczańskiego. 
3. Konkurs ma charakter otwarty i udział w nim jest bezpłatny. 
4. Tematami fotografii V edycji Konkursu Fotograficznego z cyklu Cztery Pory Roku są: 

Kwiecień - WIOSENNE KONTRASTY 
Maj - KWITNĄCO, PACHNĄCO I ZIELONO 
Czerwiec - MALOWANE ŚWIATŁEM 
Lipiec - WIDOKÓWKA Z WAKACJI 
Sierpień - DZIECKO I JEGO ŚWIAT 
Wrzesień - ODBICIE 
Październik - KOLORY JESIENI 
Listopad - RADOMSKO W OBIEKTYWIE 
Grudzień - ŚWIĄTECZNY KLIMAT  
Styczeń - ZIMOWY PORTRET 
Luty - MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ 
Marzec - DETAL 

5. Cele Konkursu: 
 ukazanie piękna i uroków pór roku zgodnie z podaną tematyką na dany miesiąc, 
 upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 
 rozbudzanie zainteresowań dziedziną fotografii, 
 rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych. 
6. Czas trwania konkursu: od 1.04.2018 r.  do 31.03.2019 r. 
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
 nadesłanie zdjęć w wersji cyfrowej, drogą mailową na adres: zse-edyta.smedzik@o2.pl zgodnie 

z tematem i terminem – do końca każdego miesiąca, wpisując w temacie maila „Konkurs 
Fotograficzny Cztery Pory Roku”, a w treści wiadomości dokładne dane, tj.: tytuł fotografii 
i krótki jej opis, imię i nazwisko oraz numer telefonu uczestnika konkursu, dane opiekuna, pełna 
nazwa szkoły wraz z danymi kontaktowymi. Uwaga! Ze względów technicznych wielkość jednej 
wiadomości nie może przekroczyć 20 MB. 

 polubienie fanpage:  
www.facebook.com/ekonomik.radomsko 
www.facebook.com/FOTOkonkurs.CzteryPoryRoku 
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8. Nie ma obowiązku przystępowania do Konkursu przez cały rok. Każdy uczestnik dobrowolnie 
wybiera, miesiąc/e, w którym/ch zgłosi swoje prace konkursowe – max. do 3 fotografii w danym 
miesiącu. 

9. Zdjęcia muszą spełniać następujące warunki: 
 format JPG 
 rozdzielczość 300 dpi 
 rozmiar min. 21 cm x 15 cm, co daje rozmiar w pikselach 2480 x 1772 
 zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej 

10. Każde przysłane zdjęcie musi być opisane w sposób następujący: tytuł fotografii, imię i nazwisko, 
nazwa szkoły (np. Spojrzenie gołębia - Jan Kowalski – ZSE Radomsko). 

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

 akceptuje warunki Regulaminu Konkursu, 
 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883), 
 wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu 

nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie. 
12. Nadesłane na maila zdjęcia w danym miesiącu, podlegają podwójnej ocenie: 
 będą publikowane na fanpage i społeczność facebookowa poprzez oddawanie pozytywnych 

głosów, dokona wyboru najlepszego zdjęcia miesiąca, które będzie zaprezentowane jako 
zdjęcie tła,  

 oraz specjalnie powołana komisja sędziowska oceni i wyłoni jedną fotografię spełniającą 
kryteria oceny Jury, spośród 10 najlepszych zdjęć typowanych w głosowaniu internautów. 

13. 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). 
14. Finałowe fotografie z każdego miesiąca zostaną opublikowane wraz z danymi autora na fanpage 

Ekonomika i TFR. 
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania fotografii o treści powszechnie 

uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, a także niezgodnych 
z tematem konkursu lub zawierających dodatkowe informacje widoczne na zdjęciu w tym datę, 
podpis lub link do strony internetowej. Decyzja o wyeliminowaniu takich treści jest niepodważalna 
i ostateczna. 

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

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

18. Szczegółowych informacji udziela pomysłodawca i koordynator konkursu pani Edyta Smędzik – 
opiekun Szkolnego Koła Fotograficznego KADR – kontakt: zse-edyta.smedzik@o2.pl lub 
tel. 606 536 232 

19. Regulamin Konkursu Fotograficznego z cyklu Cztery Pory Roku jest zastrzeżony dla celów Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Radomsku. 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  !!! 
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