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REGULAMIN KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO PRZYRODA OJCZYSTA 

2021 

 
 
1. Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Tarnowie Opolskim 

2. Tematyka konkursu - PRZYRODA OJCZYSTA 

3. Cele konkursu - promowanie polskiej przyrody. 

4. Uczestnicy konkursu: 

4.1. Konkurs adresowany jest do miłośników przyrody, którym fotografia przyrodnicza 
sprawia przyjemność i jest pomysłem na realizowanie własnych pasji. 

4.2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Uczniowie klas I – III 

 Uczniowie klas IV - VIII 

4.3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w jego organizację. 

5. Warunki uczestnictwa: 

5.1. Fotografie muszą nawiązywać do tematyki konkursu. 

5.2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5.3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 fotografii. 

5.4. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie.  

Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży oraz obróbki graficznej mającej wpływ na 
zmianę charakteru zdjęcia. 

             Dopuszczalna jest standardowa obróbka (poprawa kolorystyki, kontrastu, kadrowanie). 

5.5. Technika fotografii jest dowolna. 

5.6. Fotografie należy nadsyłać w formie cyfrowej, w formacie jpg, a  wielkość  jednego 
pliku musi mieć wartość co najmniej 1 MB. 

5.7. Każdy plik musi posiadać opis zawierający nazwisko i imię autora oraz tytuł zdjęcia 
(nazwisko na początku opisu, np. Kowalski Jan - Jelenie na rykowisku). 

 



2  

6. Nadsyłanie prac: 
                   Prace należy nadsyłać na adres:   foto.konkurs2021@wp.pl  w  nieprzekraczalnym terminie 
                       do 10.12.2021. 

7. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych: 

7.1. Osoba nadsyłająca prace do konkursu oświadcza, że: 

Wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz 
publiczną ekspozycję. 

Wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie 
imienia i nazwiska autora.  

8. Ocena prac konkursowych: 

8.1. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora. 

8.2. Prace oceniane będą oddzielnie w każdej kategorii wiekowej. 

8.3. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody. 

Nagrodzone prace zostaną przesłana na krajowy konkurs organizowany przez 
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach oraz Komisję 
Kultury, Tradycji i Promocji Łowiectwa. 

8.4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i przyznania wyróżnień. 

8.5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, niezgodności z regulaminem lub 
podania nieprawdziwych danych, Jury ma prawo niedopuszczenia prac do 
oceny konkursowej. 

8.6. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zażaleniom. 


