
Regulamin konkursu fotograficznego „FLESZ” 

1. Organizatorem konkursu jest Koło Fotograficzne „Flesz”, 

działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących: w Liceum 

Ogólnokształcącym im. ONZ oraz w Powiatowym Gimnazjum.  

2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej 

szkoły.  

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić (nadesłać) najwięcej 

6 zdjęć do każdego konkursu.  

➢ Konkurs I – „Człowiek” (15.12.2014 - 31.12.2014r.) 

składający się z trzech kategorii: 

1. Portret 

2. Selfie 

3. Charakteryzacja 

➢ Konkurs II – „Moimi oczami…”  (17.04.2015 - 

01.05.2015 r.), składający się z dwóch kategorii: 

1. Architektura 

2. Panorama 

4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, zdjęcia muszą być 

w formacie JPG lub JPEG.  

5. Prace należy nadesłać na adres flesz@loonz.lbl.pl.  

6. Do zdjęć proszędołączyć dokument tekstowy Word, w którym 

ma zostać podane: imię i nazwisko, adres autora, klasa, oraz 

następujące zdanie: (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celach organizowanego konkursu). 

Ponadto każde zdjęcie należy zakwalifikować do danej kategorii, 

nadając nazwę każdemu z plików odpowiadającą wybranej 

kategorii oraz oznaczyć je swoimi inicjałami np. uczeńAdam 

Kowalski zrobił to w następujący sposób ”portret1AK.jpg, 

architektura2AK.jpg” 

7. Nadesłane pliki nie będą zwracane (odsyłane) autorowi.  



8. Organizator zastrzega sobie możliwość utworzenia z nich 

szkolnej galerii fotograficznej i opublikuje je na szkolnej 

stronie internetowej, a także fanpage’u szkoły na Facebooku. 

9. Organizator zapewnia, że nadesłane prace nie będą publikowane 

bez zgody autora prac.  

10. Głosowanie składać się będzie z dwóch etapów: 

➢ I etap: głosowanie on-line na Facebooku przez użytkowników 

portalu, do II etapu przechodzi 20 zdjęć z największą 

ilościąpolubień (największa ilość kliknięć “Lubię to!”) 

➢ II etap: wybór jednej najlepszej fotografii z każdej kategorii 

przez jury powołane przez organizatora; w skład jury wchodzą: 

dyrekcja szkoły, opiekun Koła Fotograficznego zaproszony 

nauczyciel oraz członkowie Szkolnego Koła Fotograficznego.  

11. Rozstrzygnięcie poszczególnych kategorii konkursu nastąpi  

w terminie 7 dni od daty zakończenia I etapu głosowania.  

12. Wszyscy uczestnicy / laureaci zostaną powiadomieni  

o werdykcie jury, informacja ukaże się na głównej stronie oraz 

na tablicy ogłoszeń Szkolnego Koła „Flesz”.  

13. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na głównej stronie 

Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ  w Biłgoraju 

www.loonz.lbl.pl, fanpage’u szkoły na Facebooku oraz na 

gazetce Koła Fotograficznego Flesz.  

14. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców konkursu 

(pierwsze miejsca – po jednym z każdej kategorii, oraz 

podziękowania za udział w ww. konkursach). 

15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu  

i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania 

konkursu 

17. Podsumowanie konkursów nastąpi w miesiącu czerwcu 2015r. 

 

SKF FLESZ 


