
   REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Czysta Gmina” 

                                                 II EDYCJA-2013r 

                               ORGANIZATOR KONKURSU OSE,,GAJ’’ 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska w najbliższym 

otoczeniu, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół oraz 

prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. 

 

II. Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu – od 03 kwietnia 2013r do 15 maja 2013r. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gminy Oborniki Śl. 

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie udziału szkoły do dnia 27 marca 

2013r oraz złożenie prac fotograficznych do dnia 17 maja 2013r. 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy; 

- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby. 

5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę ze zdjęciami, tworzącą 

określoną, zamkniętą całość, przedstawiającą dzikie wysypiska śmieci itp. 

6. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki kolorowej w formacie minimum 

13x18 cm, naklejone na biały brystol i zatytułowane oraz z miejscem naniesionym na 

mapie gminy Obornik Śl. Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do 

obróbki zdjęć (zmodyfikować, unowocześnić, dodać efekty specjalne itp.). 

7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię, nazwisko, nazwę szkoły, imię i 

nazwisko nauczyciela (opiekuna). 

8. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie PSP Nr 3 im. Jana Pawła II w 

Obornikach Śl., lub bezpośrednio do Pani Urszuli Mielniczuk-pracownia przyrodnicza 

(sala nr26-I piętro w PSP Nr3w Obornikach Śl.) 

9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawach pokonkursowych. 

10. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo 

do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją 

Gminy Oborniki Śl. 

11. Konkurs fotograficzny „Czysta Gmina” jest konkursem otwartym. 

12. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. Przy 

ocenie prac komisja konkursowa będzie brać pod uwagę poprawność techniczną zdjęć 

i atrakcyjność ujęcia. 

13. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

14. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac 

15. Rozstrzygnięcie konkursu z wręczeniem nagród nastąpi 4 czerwca 2013r. 



 

III.  Nagrody 

1. Fundatorem nagród jest Gmina Oborniki Śl., Nadleśnictwo, Koło Łowieckie 

„Krzyżówka” i inni sponsorzy. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

danych osobowych uczestników. 

2. Wszystkie informacje nt. konkursu udziela Urszula Mielniczuk nr tel. 71 310 14 81 

PSP Nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. 

3. Regulamin umieszczony jest na szkolnej stronie: www.sp3obornikisl.edupage.org  

4. Komisję tworzy Obornickie Stowarzyszenie Ekologiczne ,,GAJ’’ 

                                      

                                                           W imieniu OSE ,,GAJ’’- Prezes Urszula Mielniczuk 

 

                       

                                           

http://www.sp3obornikisl.edupage.org/

