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Regulamin konkursu fotograficznego 

pt.: ,, Bioróżnorodność Gminy Strzeleczki w obiektywie” 

 

Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Strzeleczki w ramach realizacji projektu 

pn.: ,,Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo Gmin 

Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Realizowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014 – 

2020. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy 

Strzeleczki. 

3. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap to etap szkolny, drugi to etap gminny.  

4. Konkurs jest skierowany do uczniów z klas od V do VIII. 

5. Temat konkursu brzmi: ,, Bioróżnorodność Gminy Strzeleczki w obiektywie”. 

Tematem nadesłanych fotografii ma być przyroda – rośliny jak i zwierzęta 

w  artystycznym ujęciu, obrazujące wizję twórcy. Nie dotyczy to zwierząt 

domowych i roślin hodowanych w ogrodach. 

6. Za udział w konkursie dla wszystkich uczestników są przewidziane nagrody 

rzeczowe. 

 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci. 

2. Ukazanie różnorodności biologicznej występującej na terenie Gminy 

Strzeleczki. 
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3. Prezentacja twórczości w zakresie fotografii. 

4. Rozwijanie zainteresowań fotografią wśród dzieci. 

 

Etap szkolny 

1. Etap szkolny zostanie zorganizowany w każdej ze szkół podstawowych  

na terenie Gminy Strzeleczki.  

2. Konkurs zorganizuje i przeprowadzi powołana w każdej ze szkół komisja 

konkursowa. 

3. Każdy z uczestników konkursu jest zobowiązany do przedstawienia jednej 

fotografii, spełniającej poniższe wymagania: 

a) Praca powinna być na temat; 

b) Format pracy w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach 1200 

x 1600 pikseli. Zdjęcie należy przekazać do szkoły na nośniku cyfrowym 

w celu zgrania wszystkich zdjęć dla komisji konkursowej; 

c) Do pracy powinien być dołączony: tytuł zdjęcia, temat konkursu, dane 

dziecka – jego imię i nazwisko, dane adresowe szkoły wraz 

z oznaczeniem klasy, do której uczęszcza dziecko, zgodę rodzica  

na udział dziecka w konkursie. 

d) Fotografie, na których znajdować się będą jakiekolwiek znaki (cyfry, 

liczby, daty) zostaną zdyskwalifikowane. 

e) Fotografie nie spełniające ww. wymagań  zostaną zdyskwalifikowane. 

f) Technika wykonywania fotografii jest dowolna. 

g) Zdjęcia powinny być wykonywane samodzielnie i należeć do autorów. 

h) Wykluczeniu z konkursu będą podlegać fotografie wykonane 

niesamodzielnie lub wspólnie (współautorstwo). 

i) Fotografie powinny przedstawiać jedynie przyrodę bez wizerunku 

człowieka. W przypadku nadesłania fotografii, na których widoczny jest 

człowiek będą one podlegały dyskwalifikacji. 
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4. Zdjęcia do etapu szkolnego konkursu fotograficznego należy dostarczyć  

do szkół do dnia 06.04.2022 r. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie szkolnym i ocena prac przez szkolną 

komisję konkursową nastąpi do dnia 11.04.2022 r.  

6. Szkoły Podstawowe liczące do 100 uczniów wybierają 5 najlepszych prac. 

 Ich autorzy przechodzą do etapu gminnego. 

7. Szkoły Podstawowe liczące powyżej 100 uczniów wybierają 10 najlepszych 

fotografii. Ich autorzy przechodzą do etapu gminnego. 

8. Laureaci etapu szkolnego wezmą udział w warsztatach fotograficznych, które 

odbędą się przed etapem gminnym konkursu. 

9. Uczestnicy konkursu, którzy nie zostaną zakwalifikowani do etapu gminnego 

otrzymają symboliczną nagrodę rzeczową za udział w etapie szkolnym. 

Etap gminny 

1. Etap gminny konkursu zostanie przeprowadzony w maju 2022 r.   

po warsztatach fotograficznych organizowanych przez  Gminę Strzeleczki. 

2. Ocenę i rozstrzygnięcie II etapu konkursu przeprowadzi powołane Jury 

Konkursowe. 

3. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu winni są złożyć nowe 

prace konkursowe. 

4. Praca powinna być na temat; 

5. Każdy uczestnik etapu gminnego zgłasza do konkursu tylko jedno zdjęcie. 

6. Format pracy w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach 1200 x 1600 

pikseli. 

7. Do zdjęcia powinien być dołączony: tytuł zdjęcia, temat konkursu, dane dziecka 

– jego imię i nazwisko, dane adresowe szkoły wraz z oznaczeniem klasy,  

do której uczęszcza dziecko, zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie. 

8. Fotografie uczestników etapu gminnego należy przesłać/dostarczyć do Urzędu 

Gminy Strzeleczki na płycie z dopiskiem na kopercie Konkurs fotograficzny 

„Bioróżnorodność Gminy Strzeleczki w obiektywie” do dnia 31.05.2022 r. 

9. Drugi etap konkursu zostanie rozstrzygnięty w czerwcu 2022 roku. 
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10. W drugim etapie konkursu zostaną wyłonione 3 najlepsze prace oraz zostaną 

przyznane wyróżnienia. 

10. Fotografie, na których znajdować się będą jakiekolwiek znaki (cyfry, liczby, 

daty) zostaną zdyskwalifikowane. 

11. Fotografie nie spełniające ww. wymagań  zostaną zdyskwalifikowane. 

12. Technika wykonywania fotografii jest dowolna. 

13. Zdjęcia powinny być wykonywane samodzielnie i należeć do autorów. 

14. Wykluczeniu z konkursu będą podlegać fotografie wykonane niesamodzielnie 

lub wspólnie (współautorstwo). 

15. Fotografie powinny przedstawiać jedynie przyrodę bez wizerunku człowieka.  

W przypadku nadesłania fotografii, na których widoczny jest człowiek będą one 

podlegały dyskwalifikacji. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Prace złożone na konkursie nie będą zwracane autorom. 

2. Prace nie spełniające kryteriów określonych w niniejszym regulaminie nie będą 

ocenianie. 

3. Wiek uczestnika nie będzie brany pod uwagę przy ocenie prac.  

4. Nie będzie podziału na kategorie wiekowe w rozstrzygnięciu konkursu. klasa, 

do której uczęszcza dziecko jest podawana dla wiadomości organizatora. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i przyznania 

dodatkowych wyróżnień. 

6. Decyzje Jury są ostateczne. 

7. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród poprzez 

szkoły, do których uczęszczają.  

8. Szkoły zostaną powiadomione o terminie i miejscu wręczenie nagród w sposób 

telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną. 

9. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2022 roku. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Jury 

i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury. 
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11. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację przez uczestnika konkursu 

warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą   z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich  

w całości na rzecz Gminy Strzeleczki . 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa 

do nieodpłatnego 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 Gminy Strzeleczki.  

13. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

 


