
Regulamin konkursu graficznego 

 ,,Samotność XXI wieku’’ 
 

 

  

 

1. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest grupa uczniów Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie.  

1. Cele konkursu  
● rozwijanie zainteresowań interdyscyplinarnych 
● doskonalenie umiejętności fotograficznych 
● rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia 
● Rozbudzenie świadomości społecznej na aspekt samotności  

 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół artystycznych z terenu całej Polski. 

4. Zasady wykonania, zapisu i przesyłania prac konkursowych 
● Uczestnik konkursu przygotowuje grafikę pt ,,Samotność XXI wieku’’ w rozdzielczości nie 

mniejszej niż 300 dpi i wielkości nie mniejszej niż 50 cm x 60 cm.  

Praca powinna przedstawiać odpowiedź na pytanie konkursowe - jak wygląda samotność w XXI             
wieku?  

Plik ze zdjęciem należy nazwać według wzoru: g_imie_nazwisko_województwo_szkoła.PNG. W         
nazwie nie używamy spacji. 

Autor wysła pracę pocztą elektroniczną na adres e-mail: swiadomi.samotnosci@gmail.com         
w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada. 

 

mailto:swiadomi.samotnosci@gmail.com


 

Wraz z pracą należy przesłać: 

● Zgłoszenie uczestników konkursu - Załącznik nr 1 
● Skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 2 
● Skan podpisanej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych 

osobowych jeśli uczestnik  jest niepełnoletni - Załącznik nr 3. 

W temacie wiadomości prosimy wpisać  nazwę szkoły i miejscowość  

    5.  Zasady oceniania prac 

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane: 

● kreatywność 
● estetyka wykonania pracy 
● przesłanie wszystkich elementów wskazanych w Regulaminie 
● zgodność z tematem 

 

     6. Zasady przeprowadzenia konkursu  

 

● Konkurs składa się z jednego etapu.  
● Każda szkoła może przysłać dowolną liczbę prac. 
● W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe.  
● Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Zespół Szkół Fototechnicznych. 
● Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 
● Komisja dokona oceny prac i wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Dopuszcza się także 

przyznanie dodatkowych nagród - wyróżnień. 
● Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 listopada   na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Fototechnicznych. Wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie  w czasie gali. 
● Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do 

wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 
utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatora. 

● Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe. 


