
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OBUDŹ SWOJE EKO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

w ramach projektu „Obudź swoje Eko” sfinansowanego przez  Polsko-Litewski Fundusz Wymiany 

Młodzieży z dotacji MEN 

 

I Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Słupsku. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Obudź swoje Eko”. 

 

                                                               II Cel Konkursu 
 
Celem konkursu jest promowanie ekologii: eko żywności oraz ekologicznego stylu życia. 

 

                                                        III Uczestnicy Konkursu 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z powiatu słupskiego. 

2. Dla biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów, 

który należy złożyć na karcie zgłoszenia. 

 

                                                IV Zasady udziału w konkursie 
 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Fotografie powinny posiadać 1-go autora. 

3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 

4. Jedna osoba może zgłosić 1-3 fotografie. 

5. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć fotografię lub fotografie wydrukowane w 

formacie A4 oraz w pliku na płycie CD. 

6. Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika. Do prac prosimy załączyć dane 

kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 

7. Prace wysyłane listownie powinny być zapakowane w sztywnym opakowaniu. 

8.  Adres do zgłoszeń:  

 

 Zespół Szkół Technicznych w Słupsku 

 ul. Szymanowskiego 5 

 76-200 Słupsk 

 Z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Obudź swoje Eko” 

 

9. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony szkoły: http://drzewniak.slupsk.pl/ 

10. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

11. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

 



                                                                  V  
 

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom 

nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach 

konkursu. 

 

                                                        VI Terminarz 
 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową zależy przesłać do 13.03.2017r. 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi 16.03.2017r. 

4. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 21 marca 2017r. w Zespole Szkół 

Technicznych. 

 

 

                                                                 VII  
 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

 

 

 


