
Konkurs fotograficzny

„Pragnę nauczyć was widzieć”

REGULAMIN

szkoły gimnazjalne Cieszyna i powiatu cieszyńskiego

1. Organizatorem konkursu jest zespół powołany w II LO im. M. Kopernika w Cieszynie w

składzie: dyrektor szkoły oraz  wyznaczeni nauczyciele pracujący w/w szkole.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Cieszyna i powiatu cieszyńskiego.

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie reprezentujące swoje gimnazjum zgłoszeni przez

nauczyciela – opiekuna. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia przez gimnazjum dowolnej

liczby uczestników.

4. Zgłoszenia uczniów należy dokonać, korzystając z formularza będącego załącznikiem do

regulaminu, w terminie określonym przez organizatorów konkursu. 

5. Każdy uczestnik Konkursu  zobowiązany jest do przedstawienia jednej pracy. Pracę należy

zatytułować,  podpisać  (imię,  nazwisko,  szkoła)  i  przesłać  w  dwu  formach:  odbitki

fotograficznej i płyty CD z wersją elektroniczną fotografii. 

6. Prace konkursowe ocenione będą przez powołane do tego celu jury.

7. Wszystkie prace ocenione zostaną również przez jurorów powołanych przez JM Rektora

PWSFTiT w Łodzi.

8. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

9. Ogłoszenie  wyników  konkursu,  wręczenie  nagród  i  prezentacja  prac  konkursowych

odbędzie  się  w  auli  II  LO  im.M.  Kopernika  w  Cieszynie.  O  terminie  w/w  imprezy

uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni osobnym listem.

      10.  Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.



Konkurs fotograficzny

„Pragnę nauczyć was widzieć”

załącznik nr 1

KARTA UCZESTNIKA

szkoły gimnazjalne

1. Szkoła:……………………………………………………………………………………………

2. Adres szkoły:……………………………………………………………………………………..

3. Dane kontaktowe szkoły (telefon, adres mailowy):……………………………………………...

4. Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………

5. Tytuł pracy:……………………………………………………………………………………….

6. Dane kontaktowe uczestnika (adres mailowy):…………………………………………………..

7. Nauczyciel – opiekun (imię, nazwisko):………………………………………………………….
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Konkurs fotograficzny

„Pragnę nauczyć was widzieć”

załącznik nr 1

KARTA UCZESTNIKA

II LO im. M. Kopernika w Cieszynie

1. Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………

2. Klasa:……………………………………………………………………………………………..

3. Tytuł pracy:……………………………………………………………………………………….

4. Dane kontaktowe uczestnika (adres mailowy):…………………………………………………..

5. Nauczyciel – opiekun (imię, nazwisko):………………………………………………………….


