
 

 

 

Regulamin Jesiennego Konkursu Fotograficznego „Uroki Jesieni” 

1. Organizatorem Konkursu jest CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia 

w  Warszawie. 

2. Celem konkursu jest:  

a. rozpowszechnienie piękna „złotej polskiej jesieni”, 

b. rozwijanie pasji fotografowania, 

c. krzewienie poczucia estetyki,  

d. promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu – w czasach pandemii 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

3. Zasady konkursu:  

3.1. Konkurs jest przeznaczony  dla wszystkich uczniów wolskich szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

3.2 Uczniowie przesyłają na adres mailowy Organizatora od 1 do 3 zdjęć o tematyce 

jesiennej, np.: oznaki jesieni - w parku/ w lesie/ w mojej miejscowości, jesienny 

spacer, grzybobranie, jesienne tradycje domowe np. zaprawy/ zapasy na zimę, jesień 

za oknem, jesienny wystrój domu. 

Zdjęcia powinny być dobrej jakości oraz wielkości umożliwiającej przesłanie ich 

poczta elektroniczną. Zdjęcia mogą zostać poddane obróbce graficznej. 

3.3 Prace powinny być własnością zgłaszającego i nie mogą być nigdzie wcześniej 

publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych 

lub naruszających powszechnie panujące normy obyczajowe i moralne. 

3.5 Uczniów do konkursu zgłasza nauczyciel opiekujący się konkursem w danej 

szkole, który przesyła na adres mailowy Organizatora uzupełnioną 

Kartę konkursową. 

3.6. Prace powinny zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Organizatora: 



 

 

sekretariat@zlota58.edu.pl 

z tytułem „Jesienny Konkurs Fotograficzny”, w terminie do 14 grudnia 2021 r. 

3.7. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową w terminie 

do 16 grudnia 2021 r. 

3.8. O wynikach prac Komisji szkoły przesyłające prace uczniów zostaną 

poinformowane w dniu 17 grudnia 2021 r. 

3.9. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. 

3.10. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 grudnia 2021 r. na terenie CXIX Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w  Warszawie.  

4. Prace konkursowe mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej 

Organizatora oraz w materiałach promocyjnych związanych z konkursem. 

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem przekazania 

Organizatorowi praw autorskich do zdjęć oraz zgody na publikacje przesłanych 

materiałów. 

5. Koordynatorem konkursu z ramienia CXIX Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jacka Kuronia w Warszawie jest Pani Magdalena Szymkowiak (telefon 

kontaktowy: 509 110 207) 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! 

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie 

ul. Złota 58, 00 – 821 Warszawa 

tel. 22 620-11-41 

www.lokuronia.edu.pl 
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