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REGULAMIN 
IV EDYCJI  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 „EMOCJE W OBIEKTYWIE” 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku. Komunikaty oraz 
informacje o Konkursie publikowane będą na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych 
Organizatorów. 
 
2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Burmistrza Miasta 
Sanoka. 
 
3. Celem Konkursu jest: 
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na emocje wyrażane przez innych; 

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania fotografią; 

- zwrócenie uwagi na piękno drugiego człowieka; 

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 
 
4. Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych z całego województwa podkarpackiego. 
Konkurs przebiega w dwóch etapach:  
1) szkolnym;  
2) wojewódzkim. 
  
5. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły, który:  
- przekazuje informację o konkursie wśród uczniów;  
- udostępnia regulamin konkursu;  
- przeprowadza eliminacje: powołuje Szkolną Komisję Konkursową. 
 
6. Etap szkolny będzie zakończony przekazaniem/nadesłaniem do dnia 31 marca 2023 r. sześciu 
najlepszych prac, tj. po trzy prace w każdej kategorii wiekowej.  
 
7. Tematem Konkursu jest: 
Przedstawienie modela, a zwłaszcza tego jakie emocje wyraża. Jest wiele zabiegów, które pomagają 
osiągnąć taki efekt. Jednym z nich jest wykorzystanie w kompozycji dodatkowego efektu – rekwizytu.  
 
8. Wypełnienie karty zgłoszenia przez uczestnika lub jego opiekuna jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu niniejszego konkursu.  
 
9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 
10. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach:  
klasy IV-VI, klasy VII-VIII.  
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11. Efektem końcowym Konkursu będzie wystawa fotografii w Szkole Podkładowej nr 8 im. Królowej 
Zofii w Sanoku.  
 

Wymagania techniczne i warunki uczestnictwa  
 
1. Jeden autor może przedstawić maksymalnie jedną pracę w postaci pojedynczego zdjęcia.  
 
2. Dopuszcza się korzystanie z programów graficznych w zakresie rozjaśniania i przyciemniania obrazu, 
regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej. Ponadto: 
- dopuszcza się odszumianie, dokładanie szumu i ostrzenie; 
- dopuszcza się konwersję do B&W (czarno - białe zdjęcia); 
- nie dopuszcza się wklejania i wycinania obiektów; 
- nie dopuszcza się ramek, wzorów, podpisów na przedzie zdjęcia i innych ozdobników. 
 
3. Prace konkursowe należy składać w dwóch wersjach: odbitki i wersji elektronicznej. Odbitki 
konkursowe muszą być wykonane w formacie min. 20 cm x 30 cm. Prace w wersji elektronicznej należy 
zapisać na płycie CD lub DVD w oryginalnej rozdzielczości w postaci plików JPG (bez kompresji). 
Minimalna wielkość zdjęć to 2500 pikseli po dłuższym boku.  
 
4. Płyta CD/DVD musi być podpisana godłem (hasłem) autora, a każde zdjęcie w nazwie pliku 
cyfrowego musi zawierać godło i tytuł pracy. Zdjęcia dostarczone w postaci odbitki na papierze muszą 
być na odwrocie opisane godłem autora, tytułem pracy, klasą. 
 
5. Wypełniony formularz zgłoszenia udziału w konkursie należy załączyć w dodatkowej zaklejonej  
kopercie, opisanej na zewnątrz wyłącznie godłem autora i kategorią wiekową.  

Czynności te mają na celu zachowanie anonimowości autora, aż do momentu wyboru zwycięskich prac. 
Ma to kluczowy wpływ na bezstronne i sprawiedliwe wyniki Konkursu.  

6. Płytę CD lub DVD z nagranymi pracami, odbitki i kartę zgłoszenia (dane osobowe uczestnika i lista 
prac) należy składać osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku lub 
przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku, ul. Sobieskiego 5, 38-500 
Sanok  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” – Jolanta Kaźmierczak.  

7. Prace należy składać, bądź nadsyłać w terminie od 12 grudnia 2022 r. do 31 marca  2023 r. 
(decyduje data wpłynięcia prac). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminu.  

7. Nadesłane prace oraz płyty CD/DVD nie będą zwracane. 

8. Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody zgodna  
z kodeksem opracowanym przez Związek Polskich Fotografów Przyrody (do pobrania ze strony: 
http://www.zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny) oraz zasada poruszania się na terenie Parków narodowych, 
rezerwatów zgodnie z obowiązującym regulaminem danego parku. Zdjęcia, które w ocenie Jury, 
wykonano niezgodnie z regulaminem lub wbrew zasadom etycznym, będą dyskwalifikowane.  

9. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zapoznaniem 
się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych załączoną do zgłoszenia. Zgodę dla 
osób niepełnoletnich wypełnia, rodzic/opiekun - druk - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy 
przesłać wraz ze zgłoszeniem.  
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Jury, nagrody oraz wystawy pokonkursowe  
 
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie:  

 - Jolanta Kaźmierczak - przewodnicząca Jury, koordynator konkursu, fotograf szkolny, 

 - Radosław Kaźmierczak – fotograf, zaproszony gość specjalny, 

 - Katarzyna Leśniak – przewodnicząca RR, 

 - Beata Jankowska – nauczyciel francuskiego, 

 - Gabriela Socha – nauczyciel plastyki, 

 - Magdalena Żak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

 - Greta Bluj - nauczyciel wspomagający, 

 - Elżbieta Maciejowska – pedagog szkolny. 

 

2. Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz przyznaje nagrody, biorąc pod uwagę interpretację 
tematu oraz jakość, oryginalność, wyjątkowość i walory artystyczne nadesłanych prac.  

 

3. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla Organizatora i wszystkich Uczestników Konkursu.  

 

4. W Konkursie przewidziano następujące nagrody w każdej z dwóch kategorii wiekowych ze środków 
pozyskanych od sponsorów:  

- Miejsce I – III nagrody rzeczowe (akcesoria fotograficzne)  

- Wyróżnienia – książki o tematyce przyrodniczej/fotograficznej 
- Ponadto ze wszystkich nadesłanych prac zostanie wyłoniona nagroda specjalna, a zdjęcie to otrzyma 
tytuł  GRAND PRIX i zostanie wyróżnione na ściennej wystawie pokonkursowej oraz Gość specjalny 
wylosuje 3 nagrody dodatkowe wśród wszystkich uczestników biorących udział w konkursie tj. vouchery 
związane z tematyką fotograficzną. 
 
Ponadto:  
- Każdy autor prac nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych do wystawy otrzyma dyplom.  

 
5. Jury zastrzega możliwość innego podziału nagród.  

6. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną ogłoszeni na wernisażu wystawy pokonkursowej  
IV Edycji Wojewódzkiego Konkursu fotograficznego „EMOCJE W OBIEKTYWIE”, który odbędzie się 
dnia 20.04.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku – sala gimnastyczna. Na 
wernisażu nastąpi też wręczenie nagród laureatom konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany w/w terminu wystawy, bądź sposobu rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku ewentualnych 
problemów zaistniałych w związku z sytuacją pandemiczną (czyli rozesłania dyplomów i nagród drogą 
pocztową, bądź kurierską). 

7. Wyniki Jury zostaną także ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (www.sp8.sanok.pl), do 
dnia 10.04.2023 r.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i zakwalifikowanych 
do wystawy zdjęć w publikacjach promujących Konkurs, z zachowaniem praw autorskich.  

9. Przesłanie zdjęć przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami 
zgłoszonego zdjęcia i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.  

http://www.sp8.sanok.pl/
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Postanowienia końcowe  
 
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować do koordynatora konkursu – mgr Jolanty Kaźmierczak,  
tel. 693444503, jolakazzmierczak@gmail.com  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w trakcie transportu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

 
Sanok, dnia 21.10.2022 r. 

 

mailto:jolakazzmierczak@gmail.com

