
 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ” 
 

 

1. Postanowienia ogólne 

a) Organizatorkami konkursu fotograficznego „Między biologią a chemią” są 

nauczycielki II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lesznie                                 

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi, Pani mgr Anna Władkowska 

(nauczycielka chemii) i Pani mgr Katarzyna Borowiak (nauczycielka biologii). 

b) Hasło konkursu brzmi „Między biologią a chemią” 

c) Przyjmowanie fotografii wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa od 1 września 

do 15 października 2014 r. 

d) Organizatorki zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w 

pkt. 1c) 

e) Celem konkursu jest wykazanie istnienia szeroko rozumianych zależności 

pomiędzy biologią i chemią w otaczającym nas świecie 

 

2. Uczestnicy konkursu i jego przebieg 

a) Konkurs skierowany jest do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. 

b) Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do hasła konkursu. 

c) Uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 5 fotografii. 

d) Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści 

uważanych za obraźliwe i wulgarne. 

e) Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej 

kompozycji fotografii. 

f) Nadesłane prace powinny być opatrzone: 

• imieniem i nazwiskiem autora,  

• klasą, 

• adresem mailowym autora,  

• tytułem pracy. 

g) Fotografie muszą być przekazane w obu formach: 

• Plików cyfrowych JPG o wymiarach 1200x1800 pikseli i plikach 

nieprzekraczających 1 MB (na płytach CD) 

• Papierowej o wymiarach 30cm x 20cm. 

h) Fotografie należy przekazać organizatorkom konkursu (blok E). 

i) Organizatorki konkursu zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w 

konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, złej rozdzielczości, przesłanych w 



złym formacie lub wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają 

niniejszy regulamin. 

 

3. Zgłoszenie udziału w konkursie 

a) Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 1 września do 15 października 

2014 r. 

b) Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie fotografii wraz z podpisaną 

„Kartą zgłoszenia” (zał. 1) Organizatorkom Konkursu (blok E). 

c) Uczestnik Konkursu poprzez przekazanie „Karty zgłoszenia” wraz z fotografiami 

oświadcza, że: 

• Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

przekazanych fotografii, 

• Wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich 

publiczne udostępnianie, 

• Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorki danych osobowych 

autorów fotografii wyłącznie na potrzeby Konkursu, 

• Nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń udziela na rzecz 

Organizatorek prawa do wykorzystania fotografii w przesłanej 

rozdzielczości oraz zamieszczenie ich w Internecie. 

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

a) Do dnia 30 października br. Jury konkursu powołane przez Organizatorki, dokona 

oceny prac i przyznania nagród.  

b) Jury wybierze 3 najlepsze prace spośród przekazanych przez uczestników. 

c) Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

d) Prace wszystkich uczestników konkursu zaprezentowane zostaną na stronie 

internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie oraz na wystawie w czasie 

Dnia Nauki „Między biologią a chemią” 

 

5. Postanowienia końcowe 

a) Organizatorki nie zwracają przekazanych fotografii. 

b) Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika 

konkursu warunków Regulaminu. 

c) Regulamin konkursu jest dostępny u Organizatorek oraz na stronie internetowej II 

Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (www.iilo.leszno.pl) 

d) Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie trwania Dnia Nauki 

„Między biologią a chemią”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ” 

 

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

Klasa ................................ e-mail ...................................................................................... 

 

Nr Tytuł pracy Ewentualny komentarz 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu fotograficznego „Miedzy 

biologią a chemią” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach wynikających z Regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 101, poz. 926 z 

późniejszymi zmianami). 

 

 

 

      ............................................................................... 

        (data i odręczny podpis) 



 

KARTA OCENY W KONKURSIE  

FOTOGRAFICZNYM „MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ” 

 

 

Imię i nazwisko autora……………………………………………………….......................................………………… 

 

Fotografie należy oceniać w skali od 1 (praca słaba) do 10 (praca najlepsza). 

 

Nr fotografii 

Punkty 

Podpis osoby 

oceniającej 

 

Podpis osoby 

oceniającej 

 

Podpis osoby 

oceniającej 

 

Podpis osoby 

oceniającej 

 

1     

2     

3     

4     

5     

 


