
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:  

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego przeznaczonego dla gimnazjalistów jest II LO im. M. 

Kopernika w Cieszynie. 

2. Patronat nad Konkursem obejmuje Paostwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 

im. Leona Schillera w Łodzi. 

3. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Barbara Garsztka, Patrycja Łyżbicka. (lyzbicka@gmail.com).  

4. Konkurs obejmuje 2 kategorie:  

a) Kategoria I. pt.: „Portret – zwierciadło duszy”.Przedmiotem konkursu w tej kategorii są 

zdjęcia portretowe, które powinny pokazywad, w jaki sposób za pomocąobiektywu artysta 

może utrwalad i przekazywad ludzkie emocje i  wewnętrzne przeżycia. 

b) Kategoria II. pt.: „Miasto – przestrzeo oswojona”. Przedmiotem konkursu w tej kategorii są 

zdjęcia przedstawiające pejzaż miasta rozumianego jako  przestrzeo bliska człowiekowi, 

oswojona, będąca obszarem działalności człowieka w różnych obszarach życia.  

5. Kryteria oceny pracy obejmują: zgodnośd z tematyką, oryginalnośd, walory artystyczne dzieła, 

elementy techniczne. 

6. Prace należy nadesład drogą pocztową lub złożyd w sekretariacie II LO im. M. Kopernika w 

Cieszynie, plac Wolności 7b, 43-400 Cieszyn do  12 lutego 2016r.    

7. Każdy uczestnik może nadesład maksymalniepo jedynym zdjęciu w każdej z dwóch kategorii.   

8. Fotografie powinny byd wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie min. 30x40, 

podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika, nazwą szkoły oraz opatrzone 

tytułem.  Mogą to byd zarówno fotografie w kolorze, jak i w sepii oraz czarno-białe. Dodatkowo 

prosi się uczestników o dołączenie płyty (lub innego nośnika) z elektroniczną wersją zdjęd w 

rozszerzeniu jpg.  

9. W kopercie poza opisanymi fotografiami należy umieścid także wypełniona kartę zgłoszenia na 

Konkurs.  

10. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez II LO im. M. Kopernika w 

Cieszynie. Decyzja jury rozstrzygająca konkurs jest ostateczna i nie przewiduje się procedur 

odwoławczych. Poza nagrodami przyznanymi przez jury zostanie także przyznana przez uczniów 

Nagroda Społeczności Kopera.  

11. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród połączone z wernisażem prac odbędzie 

się 21 marca 2016r. w auli II LO im. M. Kopernika w Cieszynie. 

12. Nagrody należy odebrad osobiście w II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, nie będą one wysyłane 

pocztą.  

13. Wypełnienie Karty Uczestnictwa i nadesłanie prac do Konkursu jest równoznaczne z 

udzieleniem zgody na publikację prac na stronie internetowej Szkoły, szkolnym profilu FB oraz 

wykorzystanie ich w wystawie.  

14. Przysłane prace przechodzą na własnośd Szkoły.  

15. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
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