
  

Regulamin  

konkursu fotograficznego pt. „Woda w trzech stanach skupienia”  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, 90-225 Łódź 

ul. Pomorska 105. 

2. Uczestnikiem może być każdy uczeń VIII LO.  

3. Nie dopuszcza się możliwości udziału w konkursie fotografii pochodzących z Internetu, 

zeskanowanych lub z wyraźną ingerencją graficzną itp.  

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez VIII LO w celu realizacji Konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i wyróżnionych, wręczenia nagród.  

CELE KONKURSU  

  

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, której motywem przewodnim jest 

woda  w krajobrazie.  

2. Cele konkursu:  

• propagowanie fotografii przyrodniczej,  

• promowanie postawy ekologicznej,  

• uwrażliwianie młodzieży na piękno przyrody,  

• rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii,  

• inspiracja do refleksji nad ważnością wody w przyrodzie,  

• informowanie o potrzebie ochrony przyrody.  

ZASADY KONKURSU  

  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.  

2. Każdy uczestnik może dostarczyć od 1 do 3 fotografii, które do tej pory nie były 

publikowane i nagradzane w innych konkursach.   

3. Fotografie powinny być wykonane techniką cyfrową bez wyraźnej ingerencji graficznej 

przy użyciu dowolnego sprzętu elektronicznego.  

4. Zdjęcia należy dostarczyć do Organizatora w formie elektronicznej na podanego maila, 

natomiast oryginalne pliki zachować zapisane w wysokiej rozdzielczości do momentu 

wyłonienia laureatów konkursu.  

5. Dwie wyłonione w konkursie prace zostaną zamieszczone w postaci fototapety w pracowni 

nr 8 VIII LO. 

6. Autorzy nagrodzonych zdjęć zobowiązani są do dostarczenia swoich prac do Organizatora 

na nośniku (np. pendrive) w możliwie jak najwyższej rozdzielczości w ciągu 3 dni od 

momentu podania do publicznej informacji wyników konkursu. 

7. Zdjęcia w formie elektronicznej muszą mieć następujące cechy:  

a) format pliku JPG, PNG lub TIF w rozdzielczości  16800 x 1200 px (minimum 4200 

x 3000), 

b) orientacja zdjęcia pionowa, 



c) nazwy nadane plikom wg wzorca: imię_nazwisko_numer zdjęcia_klasa  

(np. Jan_Kowalski_01_klasa1b.jpg, Jan_Kowalski_02_klasa1b.jpg, itd.), 

 

8. Prace konkursowe należy przesłać na adres: szymanekm@lo8.elodz.edu.pl 

 

9. Do Organizatora dostarczyć należy również Kartę zgłoszenia (załącznik 1). Wypełniona  

i podpisana przez Uczestnika Karta zgłoszenia musi być dostarczona do biblioteki VIII 

LO. 

 

10. Wybrane prace uczestników konkursu zostaną również upublicznione na stronie 

internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych. 

 

PRZEBIEG KONKURSU  

  

1. Termin dostarczenia prac i Kart zgłoszenia do Organizatora upływa w dniu 11.03.2022 r.  

2. Zakwalifikowane do udziału w Konkursie zostaną wyłącznie prace, których zgłoszenie 

spełnia wszystkie wymogi określone niniejszym Regulaminem.  

3. Oceny prac dokona i najciekawsze prace wybierze oraz przyzna nagrody jury składające 

się z nauczycieli VIII Liceum Ogólnokształcącego.  Decyzja jury o wynikach konkursu 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.  

4. Ponadto autor zdjęcia, które uzyska najwięcej like'ów na stronie Facebook VIII LO 

zdobędzie nagrodę publiczności.   

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 22 marca 2022 r. podczas obchodów 

Światowego Dnia Wody. 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej VIII LO  

https://8lolodz.edupage.org/ oraz profilu facebook VIII LO.  

7. Dla autorów dwóch zwycięskich w konkursie prac przewidziane są nagrody rzeczowe oraz 

cząstkowa ocena celująca z chemii (waga 2).  

8. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu i wyrażeniem 

zgody na publikowanie danych osobowych w celach promocyjnych związanych  z 

Konkursem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

 

Regulamin będzie dostępny na stronie https://8lolodz.edupage.org/  oraz dzienniku 

elektronicznym szkoły.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!  
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