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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2021                          

  

                                           Pt: „ Jestem EKO- turystą – zmieniam świat na lepszy” 

 

Konkurs fotograficzny adresowany jest do wszystkich uczniów Technikum Zespołu Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich w Bytomiu. 

 

Organizatorzy zachęcają do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii, myślenia poza schematami, 

unikania oczywistych obrazów. 

 

1. Cele Konkursu: 

a) Rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych młodzieży. 

b) zaangażowanie młodzieży w działanie na rzecz wspierania ekoturystyki  

c) poszerzenie u młodzieży świadomości ekologicznej oraz dobrowolne wspieranie działalności, które 

dążą do ochrony ekosystemu, a nawet polepszenia stanu życia rodzimych mieszkańców danego 

regionu w różnych aspektach. 

 

2.   Określenie zadania konkursowego:  

a) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie wywołane fotografie w formacie 20 cm x 30 cm.  

b) Fotografie muszą być zgodne z tematem.  

c) Zdjęcia powinny zostać wykonane w neutralnej kolorystyce i odpowiedniej rozpiętości tonalnej  

 (nie może być ani za jasne, ani za ciemne). 

d) Fotografie muszą być wywołane w kolorze. 

e) Fotografie muszą zostać wykonane przez uczestnika konkursu samodzielnie, muszą to być prace 

autorskie.  

f) Każda fotografia powinna posiadać na odwrotnej stronie następujące dane: Załącznik nr 1  

-  imię i nazwisko autora, klasa, kierunek kształcenia, 

-  tytuł pracy –  krótki opis. 

g) Jury   nie   będzie   brać   pod   uwagę  fotografii  wydrukowanych  na   drukarkach,  fotografii 

oprawionych  lub  złożonych z  jakimikolwiek  znakami  (np.  datami).    

h) Fotografie nie mogą być  poddawane fotomontażu. 
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i) Złożone fotografie na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. 

j) Uczestnik zgłaszając się na konkurs wyraża zgodę na publikację prac w Internecie i w szkole.  

k) Jeżeli na zdjęciu znajduję się wizerunek postaci prosimy o wypełnienie : Załącznika  

nr 2 – zgoda o upowszechnianiu wizerunku.  

3.  Termin i miejsce dostarczenia fotografii.  

Prace na konkurs należy dostarczyć osobiście do dnia 08.10.2021 roku do sekretariatu Zespołu Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu do godziny 14.00.   

4. Ocena prac 

 a) Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani do dnia : 15.10.2021r.  

 b) Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów :  

Przewodniczący  Dyrektor ZSGH w Bytomiu Pan Witold Sbirenda 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z turystyki, hotelarstwa oraz „ gość specjalny”  

dokona oceny zgłoszonych fotografii  przyznając nagrody za I, II oraz III miejsce. 

d) Nagrody będą rozdane w terminie do 7 dni od wyłonienia zwycięzców.  

e) Zwycięzcy będą osobiście powiadomieni o dacie oraz godzinie wręczenia nagród. 

f) Przesłane   prace   przechodzą   na własność  organizatorów.  

g) Decyzja Jurorów jest ostateczna i niepodważalna.  

5. Postanowienia końcowe:  

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 

b) Wszelkich informacji udziela : Barbara Cichocka-Krawczyk, Anna Halama i Krzysztof Brol.    

 

 

 

 

 


