
 

 

   

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 

„IV WARSZTATY GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE W OBIEKTYWIE” 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. Konkurs jest adresowany tylko do uczniów ZSGH. 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografii. 
3. Fotografie muszą być zgodne z tematem konkursu. 
4. Fotografie muszą mieć rozmiar min. 1600x1200px i być zapisane w formacie  JPG. 
5. Fotografie mogą być poddane podstawowej obróbce tzn. poprawienie kontrastu, 

ostrości ,saturacji , kadrowaniu itp. 
6. Organizator nie dopuszcza fotomontażu. 
7. Uczestnik konkursu musi być autorem fotografii. 
8. Fotografie nie powinny naruszać ogólnie przyjętych norm społecznych.  

 
ZGŁOSZENIE PRAC: 
 

1. Uczestnik konkursu zgłasza prace do dnia 16.03.2012 do godz. 24:00. W przypadku małej 
ilości zgłoszeń organizator konkursu dopuszcza wydłużenie terminu przyjmowania prac.  

2. Zgłoszenia prac dokonywane są drogą e-mailową na adres  konkurs.foto@zsgh.net.pl 
3. W e-mailu zgłoszeniowym muszą koniecznie zawierać się następujące informacje: 

- imię i nazwisko, 
- tytuł pracy,  
- klasa, 
- krótki opis zdjęcia,  
-fotografie.   

4. Zgłoszenia prac można dokonać jednorazowo (do 10MB) lub każdą fotografię w  
    oddzielnym e-mailu (zalecane). 
5. Każdy uczestnik konkursu oprócz zgłoszenia elektronicznego jest zobowiązany do 
    podpisania i dostarczenia oświadczenia do pana Rafał Kapica. 

 
 
WYŁONIENIE LAURATÓW : 
 

1. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursy. 
2. Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury w skład którego wchodzą następujące osoby: 

przewodniczący konkursu Rafał Kapica, dyrektor ZSGH Małgorzata Niewrzela 
wicedyrektor Witold Sbirenda.  

3. Jury w ocenie zdjęć będzie brało pod uwagę wartości techniczne fotografii oraz 
oryginalność pokazania tematu.  

4. Nagrody będą rozdane w terminie do 7 dni od wyłonienia zwycięzców.  
5. Zwycięzcy będą osobiście powiadomieni o dacie oraz godzinie wręczenia nagród. 
6. Decyzja jurorów jest ostateczna i niepodważalna. 
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7. W przypadku nadesłania większej liczby fotografii w konkursie będą brać udział tylko 
trzy pierwsze zgłoszone fotografie. 

 
NAGRODY: 
 

1. Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie nagrodą jest książka pt. „Fotografia 
produktowa” wydawnictwa Galaktyka. 

2. Za zajęcie drugiego miejsca w konkursie nagrodą jest książka pt. „Szukając zdjęcia” 
wydawnictwa Galaktyka. 

3. Za zajęcie trzeciego miejsca jest przewidziana nagroda niespodzianka. 
4. Wszystkie nadesłane prace będą po zakończeniu konkursu prezentowane na stronach 

internetowych. 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych punktów regulaminu. 
 
 

Nagrody: 
 

 
 

 
 


