
      Zespół Szkół w Rybnie 
 

 
REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 

 
„Ptaki terenów wiejskich” 

 
1.Organizator konkursu:  

 

Zespół Szkół w Rybnie we współpracy z Sołectwem Rybno, Welskim Parkiem 

Krajobrazowym , Gminą Rybno oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

 

 

2.Przedmiotem konkursu są fotografie ukazujące ptaki terenów wiejskich 

 

3.Cele konkursu 

 

 poszerzenie wiedzy z zakresu ornitologii i popularyzowanie obserwacji 

ptaków, 

 promowanie sztuki fotografowania oraz rozbudzanie i rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów, 

 odkrycie i wspieranie młodych talentów fotografii przyrodniczej, m.in. 

poprzez nagradzanie oraz ukazanie ich twórczości szerszej publiczności 

 wzbogacanie wiadomości i odkrywanie ciekawostek dotyczących ptaków 

i ich roli w ekosystemach 

 propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych 

 prezentacja i promocja własnych talentów 

 

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

osób dorosłych zamieszkałych w gminie Rybno lub uczących się w 

gminie Rybno. 

 

 



 

 

5. Warunki uczestnictwa wkonkursie: 

 

a) jeden uczestnik może przesłać na konkursu maksymalnie 3 zdjęcia 

b) format zdjęć 20x30cm,odbitki kolorowe lub czarno-białe(wydruk: papier  

fotograficzny, jakość wydruku: fotograficzna) 

c) oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików JPG na płycie CD 

załączonej do wydrukowanych zdjęć, 

d) zarówno zdjęcia, jak i płyta CD muszą być opatrzone informacją 

zawierającą: imię i nazwisko, ewentualnie szkołę, klasę oraz numer 

telefonu, adres i czytelny podpis, 

e) zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione, 

f) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w 

konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym 

formacie, przekazanych po terminie lub w inny sposób naruszających 

niniejszy regulamin, 

g) prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom 

h) prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym 

terminie do : 30 października 2015r., 

i) uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia Formularza 

zgłoszeniowego oraz oświadczenia (załączniki 1 i 2 dołączone do 

regulaminu), 

j) uczestnicy niepełnoletni biorą udział w konkursie pod warunkiem 

uzyskania odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych i 

wypełnienia załącznika nr 2, 

k) uczestnicy mają prawo zgłaszać zdjęcia do konkursu tylko i wyłącznie 

wykonane samodzielnie. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby 

jest całkowicie zabronione. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, 

związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności 

pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, 

l) zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków 

niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych 

osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) 

 

6. Nagrody 

 

a) Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody książkowe 

dla miejsc I-III oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich 

uczestników. 

b) Lista nagrodzonych autorów zdjęć zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Zespołu Szkół w Rybnie                                 



(www. zsrybno.republika.pl) a wręczenie nagród nastąpi 6 

listopada 2015r. podczas uroczystej gali. 

 

7. Komisja oceniająca 

 

a) W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana Komisja 

oceniająca zdjęcia konkursowe. 

b) Zadaniem komisji oceniającej jest: kwalifikacja fotografii 

zgłoszonych do konkursu, ocena zgłoszonych fotografii oraz 

przyznanie nagród. 

c) Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: kryteria merytoryczne, wartość 

artystyczną, jakość techniczną oraz poziom estetyczny prac. 

d) Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. 

 

8. Informacje dodatkowe: 

 

a) Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Patrycja 

Heleniak nr tel. (23) 696 61 02 

b) Regulamin konkursu wraz z załącznikami opublikowany jest na 

stronie internetowej Zespołu Szkół w Rybnie w zakładce 

KONKURS „Ptaki terenów wiejskich” 

c) Dołączenie załączników i formularza zgłoszeniowego stanowi o 

zakwalifikowaniu pracy do konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


