
         
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

dla uczniów Zespołu Szkół Nr 7 im. Sz. Bońkowskiego 

 „Szkoła w obiektywie” 

Regulamin 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Nr 7 im. Sz. Bońkowskiego w Warszawie                    

przy ulicy Chłodnej 36/46.  

2. Celem konkursu jest przedstawienie przez uczniów tego, co dla nich w ich szkole jest 

ważne, ciekawe, zabawne, inspirujące. 

3. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich klas liceum i technikum. 

4. Zasady uczestnictwa: 

• wykonanie fotografii zgodnej z tematem konkursu; 

• zgłoszenie nie więcej niż 3 zdjęć; 

• wymagana jest jedynie elektroniczna wersja zdjęcia, którą należy dostarczyć do p. Anety 

Tarnowskiej-Wilczyńskiej, Edyty Kautsch lub zostawić w sekretariacie szkoły, w terminie 

do 29 maja 2015 r.; 

• do każdego zgłoszenia należy dołączyć kartę informacyjną (załącznik 1), zawierającą 

następujące dane: imię i nazwisko, klasa, tytuł pracy.  

5. Wyniki konkursu: 

• prace będą oceniane przez powołane jury, składające się z pracowników szkoły                            

oraz uczniów; 

• organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów dyplomy oraz nagrody rzeczowe; 

• prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie fotograficznej 

zorganizowanej z okazji 70-lecia szkoły, we wrześniu 2015r. 

6. Uwagi końcowe: 

• o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani 9 czerwca 2015 r;  

• wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się  26 czerwca 2015r; 

• uczestnicy konkursu dodatkowo zostaną nagrodzeni punktami z zachowania                           

oraz ocenami z wiedzy o kulturze lub języka polskiego; 

• organizator konkursu zastrzega sobie prawo do swobodnego wykorzystania                                

i modyfikowania zdjęć w celach promocyjnych szkoły; 

• wykorzystywane zdjęcia zawsze będą podpisane nazwiskiem autora, w przypadku 

modyfikowania (np. zmiany koloru, formatu) również będzie podana informacja o autorze 

pracy; 

• zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane 

osobiście. 

 

 



         
 

 

KARTA INFORMACYJNA 
 

 

Imię i nazwisko ...................................................................................................... 

 

Klasa.....................  

 

Tytuły fotografii: 

1. ................................................................................................... 

2. ................................................................................................... 

3. ................................................................................................... 

 

Oświadczam, że jestem autorem załączonych fotografii. 

Niniejszym udzielam Zespołowi Szkół Nr 7 prawa do wykorzystania fotografii  w celach 

wystawienniczych i promocyjnych.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Nr 7 im. Sz. Bońkowskiego moich 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celach związanych                            

z rozstrzygnięciem konkursu. 
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       Data                                                         Czytelny podpis uczestnika  

 

 


