
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „EKOSelfie” 

 

Regulamin 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II  

w Katowicach. 

2. Celem konkursu jest: propagowanie postaw i zachowań ekologicznych, promowanie 

akcji ekologicznych, zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony 

środowiska, propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska, 

rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, popularyzacja 

fotografowania jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 

4. Na konkurs należy zgłosić fotografię w konwencji selfie (autoportretową) bez 

wizerunków osób trzecich wykonaną telefonem komórkowym. 

5. Zdjęcie nie powinno być poddane cyfrowej obróbce graficznej. 

6. Każdy autor może zgłosić 1 zdjęcie. 

7. Wybierając zwycięskie zdjęcie, komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące 

kryteria: 

- zgodność z tematyką i celami konkursu; 

- oryginalność dzieła; 

- jakość wykonania. 

8. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

9. Fotografie w formacie jpg należy przesłać na adres szkolnej poczty elektronicznej: 

sp15katowice@wp.pl, w tytule korespondencji wpisując: Konkurs EKOSelfie. 

10. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko autora, klasę i szkołę do której uczęszcza, 

a także imię i nazwisko nauczyciela. Ponadto należy dołączyć skan pisemnej zgody 

rodziców lub opiekunów prawnych następującej treści: 

 „Ja [imię nazwisko] wyrażam zgodę na udział [stopień pokrewieństwa, imię  

i nazwisko, wiek] w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „EKOSelfie” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego 

postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie”.  

Na oświadczeniu należy zamieścić datę, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna. 

8. Przesłanie zdjęcia oznacza zgodę na jego publikację na stronie szkoły oraz 

przetwarzane podanych danych osobowych w celach realizacji konkursu (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. 

U. 2016 r. poz. 922). 



9. Ostateczny termin zgłoszeń – 26 maja 2017 r. 

10. Wyniki Konkursu, imię i nazwisko zwycięzcy, klasa, szkoła zostaną opublikowane na 

stronie internetowej szkoły (www.sp15.edu.pl) do dnia 2 czerwca 2017 r.  

11. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a nauczyciele 

pod kierunkiem których zostały wykonane nagrodzone prace otrzymają 

podziękowania, które zostaną wysłane pocztą. Nagrodzeni autorzy z katowickich 

szkół nagrody odbierają osobiście w siedzibie organizatora. 

12. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny. 

13. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi.  

14. Prace nie będą wykorzystywane w celach marketingowych niezwiązanych  

z konkursem. 

15. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, poświadcza się przyjęcie do wiadomości i akceptację 

niniejszego regulaminu. 

16. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

Alicja Gansty 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II 

ul. Adamskiego 24, 40-069 Katowice 

 

Zapraszam do udziału w konkursie! 

http://www.sp15.edu.pl/

