
 
 
 
        

Regulamin V Konkursu Fotograficznego 

„M ÓJ DOM” 

 

1. Przepisy ogólne: 

 

1.1.Organizatorem V Konkursu Fotograficznego „MÓJ DOM” jest Samorząd 

Uczniowski i Rada Rodziców Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju. 

1.2.Celem konkursu jest: 

� rozwijanie u młodych ludzi spostrzegawczości i wrażliwości na piękno 

ich własnej „małej ojczyzny”, 

� upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako formy ekspresji. 

1.3.Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych uczniów. 

 

2. Przepisy dotyczące prac: 

 

2.1. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki, budynki,  

a także ludzie z otoczenia fotografującego. Ważne, aby oddać na 

fotografii urok swojego miejsca zamieszkania. 

2.2. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii. 

2.3. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną przez Internet (prace  

w formacie JPG o pojemności do 2MB), a także, obowiązkowo, 

dostarczyć do sekretariatu szkoły w formie papierowej, w formacie min. 

15x21cm lub większym.  

2.4. Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagrodzone w innych 

konkursach. 

 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCE 

IM. PAPIE ŻA JANA PAWŁA II 

                                     W BIŁGORAJU 



3. Terminarz: 

 

3.1. Zgłoszenia do konkursu (zał. nr 1) należy nadsyłać do   

10 października 2015r. pocztą elektroniczną na adres 

kgilo_bilgoraj@wp.pl lub tradycyjną na adres:  

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II  

w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj. 

3.2. Zdjęcia, wraz z wykazem prac (zał. nr 2) należy nadesłać bądź  

dostarczyć do szkoły 16 października 2015r. 

3.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 października 2015r. 

3.4. Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatora. Decyzje 

komisji są ostateczne. 

3.5.Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Katolickiego Liceum: 

http://www.kgilo.lbl.pl/ 

3.6. Prace będą prezentowane na wystawie w dniu  Święta Patrona Szkoły  

22 października 2015r. 

 

4. Nagrody: 

 

4.1. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz 2 nagrody rzeczowe  

za 2 i 3 miejsce, a także 3 wyróżnienia, ponadto każdy z uczestników  

i opiekunów otrzyma pamiątkowy dyplom. 

4.2. Nagrodzeni uczestnicy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni 

telefonicznie na uroczystości związane ze Świętem Patrona Szkoły   

22 października 2015r. 

 

 

 

 



5. Wykorzystanie prac: 

 

5.1.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa 

do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku  

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich  

w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się  

do rozpowszechniania w ramach działań Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju.  

5.2.Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu  

i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora.  

5.3.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 

uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 

osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych 

organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. 

Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie 

potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania  

do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu 

(karta zgłoszeniowa).  

 

Wakacje już się skończyły. Był  to doskonały czas na rozwijanie  

i doskonalenie swoich pasji i zainteresowań, w tym także fotograficznych, 

dlatego też bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym 

konkursie. Podczas letnich miesięcy można było przyjrzeć się swojej „małej 

ojczyźnie” przez obiektyw aparatu i ukazać w nim to, co dla nas najpiękniejsze  

i najcenniejsze, doskonaląc jednocześnie w sobie wrażliwość na otaczające 

piękno. 


