
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – 

„AKTYWNIE I ZDROWO W MOJEJ GMINIE” - 

Jak w Gminie Strzeleczki można aktywnie, zdrowo i bez używek spędzać czas wolny?  

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs organizowany jest przez Urząd Gminy w Strzeleczkach oraz pedagoga 

szkolnego. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 w gminie Strzeleczki. 

§ 2 

Cel konkursu 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem 

narkomanii i przemocy. Promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia. Kreatywne 

wykorzystywanie czasu wolnego. Motywowanie uczniów do twórczej aktywności. 

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność sportową i turystyczną. 

Promowanie pięknych miejsc w naszej okolicy. Propagowanie wiedzy na temat 

szkodliwości uzależnień, propagowanie życia bez nałogów, rozwijanie wyobraźni 

twórczej. Zdrowa i sprawiedliwa rywalizacja międzyrówieśnicza.  

§ 3 

Uczestnicy 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych na 

terenie gminy Strzeleczki. 

2. Organizator wyznacza następujące kategorie Konkursu: 

− praca indywidualna. 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie fotografii, która przedstawia 

aktywne, zdrowe formy spędzania czasu wolnego, w pięknym i ciekawym miejscu na 

terenie gminy Strzeleczki.  

2. Na fotografii powinna znajdować się osoba biorąca udział w konkursie. Zdjęcie 

powinno zawierać treść merytoryczną nawiązującą do tematu konkursu. 



3. Każdy z uczestników przygotowuje zdjęcie na płycie CD/DVD zapisane w formacie 

JPEG lub PDF o rozdzielczości min. 1200x1600.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziały w konkursie fotografii 

o niskiej jakości technicznej, w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób 

naruszają niniejszy regulamin.  

5. Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na zdjęciu. 

6. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace spełniające wymogi regulaminu. 

Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:  

imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres szkoły, tytuł pracy.  

7. Konkurs rozpoczyna się dnia 06 października 2014r. a kończy 21 listopada 2014r. 

8. Prace dostarczone organizatorowi po 21 listopada 2014r. nie zostaną rozpatrzone jako 

prace konkursowe. 

9. Prace należy złożyć do godziny 14:00 do 21 listopada 2014r. w sekretariacie szkoły,         

z dopiskiem „do pedagoga szkolnego”. Następnie prace zostaną przekazane 

organizatorowi.  

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej. 

2. Komisja oceniać będzie: 

− zawartość merytoryczną, profilaktyczny przekaz treści, 

− kreatywność, oryginalność i pomysłowość, wkład własny,   

− jakość techniczną i poziom estetyczny pracy 

3. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I,II,III miejsce wśród wszystkich szkół 

podstawowych na terenie gminy Strzeleczki. Przewidziane są także 2 wyróżnienia.  

4. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę. 

5. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 01.12.2014r. 

6. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu                 

za pośrednictwem szkoły. 

7. Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Strzeleczki 

www.strzeleczki.pl oraz na stronie internetowej każdej ze szkół biorących udział        

w konkursie.  

8. Wręczenie nagród nastąpi do 19 grudnia 2014r. 



9. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na kalendarzu 2015 zaprojektowanym przez 

organizatorów. Kalendarz ten otrzymają laureaci konkursu. 

10. Zwycięska fotografia zostanie zaprezentowana w prasie lokalnej.  

 

§ 6 

Uwagi końcowe 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów 

konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno - edukacyjnych na 

terenie Gminy Strzeleczki.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach 

eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu. 

4. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie pedagog szkolny p. Kamila 

Mehlich oraz pracownik Urzędu Gminy w Strzeleczkach p. Anna Hauk,                   

tel. 77 407 66 74. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac 

konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach 

wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach). 

 


