„Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej organizują swoje życie.
Podobnie ludzkość. Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak
morze albo mała jak źródełko.” Stephenie Meyer

Regulamin
konkursu fotograficznego pt. „Woda w krajobrazie Polski i Europy”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem jest XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa, 93-236 Łódź,
ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b.
2. Uczestnikiem może być każdy uczeń XXXI LO.
3. Nie dopuszcza się możliwości udziału w konkursie fotografii pochodzących z internetu,
zeskanowanych lub z wyraźną ingerencją graficzną itp.
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez XXXI LO w celu realizacji
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i wyróżnionych, wręczenia nagród, organizacji
wystawy pokonkursowej.
CELE KONKURSU
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, której motywem przewodnim jest woda
w krajobrazie.
2. Cele konkursu
• popularyzacja fotografii przyrodniczej,
• wzbogacanie wiedzy o przyrodzie i promowanie właściwej postawy wobec przyrody,
• rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,
• rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii,
• inspiracja do refleksji nad ważnością wody w przyrodzie,
• pogłębianie świadomości wśród uczestników konkursu oraz społeczności szkolnej
o potrzebie ochrony przyrody.
ZASADY KONKURSU
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Każdy uczestnik może dostarczyć od 1 do 3 fotografii, które do tej pory nie były
publikowane i nagradzane w innych konkursach.
3. Fotografie powinny być wykonane techniką cyfrową bez wyraźnej ingerencji graficznej
przy użyciu dowolnego sprzętu elektronicznego.
4. Zdjęcia należy dostarczyć do Organizatora w formie elektronicznej i wydrukowanej.
5. Zdjęcia w formie elektronicznej muszą mieć następujące cechy:
a) format pliku JPG, PNG lub TIF w rozdzielczości 300 dpi, maksymalna wielkość pliku
5MB
b) nazwy nadane plikom wg wzorca: imię_nazwisko_numer zdjęcia_klasa
(np. Jan_Kowalski_01_klasa1b.jpg, Jan_Kowalski_02_klasa1b.jpg, itd.),
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c) każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać krótki opis przybliżający jego przesłanie.
Opis należy wykonać w dokumencie Word (maksymalnie 7 zdań).
Nazwa dokumentu Word wg wzorca: imię_nazwisko_numer zdjęcia_klasa
(np. Jan_Kowalski_01_klasa1b, Jan_Kowalski_02_klasa1b itd.).
6. Zdjęcia
w
formie
elektronicznej
w.kudzin@lo31.elodz.edu.pl

Uczestnicy

przesyłają

na

adres:

7. Zdjęcia w postaci wydruków muszą mieć następujące cechy:
a) format wydruków 21 x 30 cm (wydruk na papierze fotograficznym),
b) każde zdjęcie na odwrocie musi być czytelnie opisane imieniem i nazwiskiem autora
oraz numerem zdjęcia.
8. Wydrukowane zdjęcia należy dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach do
nauczyciela biologii (dr Wioletty Kudzin), a w sytuacji zdalnego nauczania przesłać na
adres XXXI Liceum z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Woda w krajobrazie Polski
i Europy”.
9. Do Organizatora dostarczyć należy również Kartę zgłoszenia (załącznik 1). Wypełniona
i podpisana przez Uczestnika Karta zgłoszenia musi być dostarczona do nauczyciela
biologii (dr Wioletty Kudzin).
PRZEBIEG KONKURSU
1. Termin dostarczenia prac do Organizatora upływa w dniu 31 października 2021r.
2. Zakwalifikowane do udziału w Konkursie zostaną wyłącznie prace, których zgłoszenie
spełnia wszystkie wymogi określone niniejszym Regulaminem.
3. Oceny prac dokona i najciekawsze prace wybierze oraz przyzna nagrody jury składające
się z nauczycieli XXXI Liceum Ogólnokształcącego. Decyzja jury o wynikach konkursu
jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
4. Ponadto autor zdjęcia, które uzyska najwięcej like'ów na stronie fb wydarzenia zdobędzie
nagrodę publiczności.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 22 listopada 2021 roku.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej XXXI LO https://lo31.pl/
oraz profilu facebook XXXI LO.
7. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas uroczystego zakończenia Konkursu
zorganizowanego w XXXI LO.
8. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu i wyrażeniem
zgody na publikowanie danych osobowych w celach promocyjnych związanych
z Konkursem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
9. Po zakończonym konkursie Organizator przewiduje urządzić wystawę, na której będą
prezentowane wybrane fotografie biorące udział w konkursie.
Regulamin będzie dostępny na stronie https://lo31.pl/ oraz dzienniku elektronicznym
szkoły.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
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