
 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

ORGANIZATORZY: 

Fregata i Redakcja „Bulaja” 

CELE KONKURSU: 

- uchwycenie w obiektywie wakacyjnych przeżyć  
- twórcza interpretacja tematu konkursu 
- popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży  
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności „fotograficznego” patrzenia 
 
UCZESTNICY: 

Konkurs adresowany jest do Uczennic i Uczniów Fregaty oraz Rodziców (również Rodziców 

Przedszkolaków). Prace będą klasyfikowane w dwóch oddzielnych kategoriach. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Każdy z autorów może przysłać do 3 różnych fotografii lub jeden cykl tematyczny złożony z 3 
zdjęć będący twórczą interpretacją tematu konkursu: SŁOŃCE. 

2. Fotografie nie mogą powstać w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej, tzn. korekta ekspozycji 
jest jak najbardziej dozwolona, ale fotomontaże wykonane w programach graficznych już nie. 

3. W konkursie mogą brać udział jedynie takie prace, które nie były nigdzie wcześniej publikowane 
ani prezentowane. 

4. Zdjęcia należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkursfoto@fregata.edu.pl z dopiskiem 
„Wakacyjny Konkurs Fotograficzny” w temacie wiadomości. 

5. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPEG w rozdzielczości co najmniej 2048x1536 pikseli. 
6. Do zdjęć należy dołączyć takie informacje jak:  

- imię i nazwisko autora,  
- wiek autora  
- tytuł zdjęcia lub cyklu,  
- data i miejsce wykonania, 
- kategorię: Uczniowie lub Rodzice 
- adres e-mail, 

7. Oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. 

https://poczta.wp.pl/k/


8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe: książki o tematyce fotograficznej. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

9. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu równoznaczne jest z oświadczeniem, że zgłoszona fotografia 
nie narusza praw osób trzecich oraz że jej rozpowszechnianie nie będzie prowadziło                              
do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób. Organizator nie 
odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem 
nadesłanych zdjęć. 

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć na 
blogu placówek Fregaty „Bulaj”.  

 

 
TERMIN SKŁADANIA PRAC: 
 

11. Prace konkursowe należy przesłać do 30 września 2020.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 
października 2020. Informacje o wynikach konkursu umieścimy na blogu „Bulaj” oraz 
roześlemy drogą mailową do uczestników. Zwycięskie prace opublikujemy w blogowej galerii.                      

 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:  
+600 44 77 63, Alicja Miluska, Redakcja „Bulaja” 

 

 

 


