
GIMNAZJUM 
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 SPORT TO PASJA 

 
REGULAMIN 

Sport to pasja – oto hasło naszego konkursu fotograficznego. Czekamy na Wasze zdjęcia z imprez sportowych, tych 
dużych i małych, treningów, sal ćwiczeń, boisk, basenów, bieżni itp. W Waszych zdjęciach chcemy zobaczyć przede 
wszystkim emocje − radość ze zwycięstwa, rozpacz po przegranej, trudy treningu, zaciętą walkę o każdą sekundę, 
kilogram czy metr. 

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów gimnazjów z terenu województwa świętokrzyskiego. 

 
1. Warunki uczestnictwa 
a) Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię lub zestaw fotografii (maksymalnie 3 zdjęcia dotyczące 

jednego wydarzenia sportowego, które będą traktowane jako jedna praca). Fotografie mają mieć formę odbitki 
kolorowej lub czarno-białej, na papierze fotograficznym, w formacie min. 20x30 cm lub większe. Do prac 
należy dołączyć ich elektroniczną wersję (plik JPG) na płycie CD. 

b) W Konkursie nie będą rozpatrywane prace, które zostały poddane obróbce komputerowej lub są 
fotomontażem. 

c) Każda fotografia musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora. Fotografie i płytę CD 
należy spakować do koperty wraz z wypełnioną „Kartą uczestnika konkursu” oraz podpisanymi 
„Oświadczeniami” („Karta uczestnika konkursu” i „Oświadczenia” są do pobrania w zakładce „Pliki do 
pobrania”). 

d) Dane autora muszą też znaleźć się na płycie CD z fotografią.  
e) Szkoła w wyniku wewnętrznego konkursu wyłania maksymalnie 10 prac, które przesyła lub dostarcza na 

adres organizatora: 
 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42 

25-431 Kielce 
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs fotograficzny – Gimnazjum” 

 
2. Termin 

Wyłonione na etapie szkolnym prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 16 kwietnia 2012 r., do godziny 15.00. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 
a) Organizator powoła jury Konkursu.  
b) Jury dokona oceny prac.  
c) Werdykt jury jest ostateczny, nie przysługuje od niego odwołanie. 
d) Prace niezgodne z regulaminem, bez dołączonych i wypełnionych „Kart uczestnika konkursu”  

i „Oświadczeń”, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, 
posiadające format inny niż stanowią warunki Konkursu nie będą oceniane.  

e) Prace konkursowe nie będą odsyłane przez Organizatora. 
f) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27 kwietnia 2012 r. i umieszczone na stronie internetowej ŚCDN: 

www.scdn.pl. Po ogłoszeniu wyników w Internecie zwycięzcy poszczególnych konkursów zostaną 
zawiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną wraz z zaproszeniem na uroczyste wręczenie nagród, które 
odbędzie się w czasie II Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Wychowania Fizycznego „Piłka ręczna w 
szkole” w dniach 24–26 maja 2012 r. Nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie pokrywają koszty przyjazdu we 
własnym zakresie. 

g) Autorzy trzech prac uznanych przez jury za najlepsze otrzymają nagrody rzeczowe. 



h) Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród lub nie przyznać ich wcale. Może też przyznać wyróżnienia    
i nagrody specjalne.  

i) Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania indywidualnych nagród sponsorskich.  
j) Jury zakwalifikuje prace do udziału w wystawie pokonkursowej. 
k) Nagrody i dyplomy przewidziane są również dla nauczycieli – opiekunów najlepszych prac konkursowych. 

4. Postanowienia końcowe 
a) Z chwilą nadesłania egzemplarze prac przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem praw autorskich.  
b) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi przez jego uczestnika 

licencji niewyłącznej na wszelkich znanych polach eksploatacji.  
c) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika dobrowolnej zgody na zbieranie  

i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na zasadach określonych w Ustawie o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) w celach określonych  
w regulaminie Konkursu.  

d) Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs i wykorzystania ich  
w materiałach informacyjno-promocyjnych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 
Wyniki Konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora.  

e) Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga jury.  
f) Informacji na temat Konkursu udziela: 

 
Martyna Głębocka, tel. 41 362 45 48, wew. 120, e-mail: martyna.glebocka@scdn.pl  


