
„ŁÓDŹ W OBIEKTYWIE - 2020” 

VII KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Ciekawe zakątki Bałut” 
 

 

Regulamin konkursu 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Cele 

- Zwrócenie  uwagi  na  interesujące miejsca w najbliższym otoczeniu.  

- Promowanie dzielnicy Bałuty, a w szczególności Osiedla Wł. Jagiełły. 

- Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego. 

- Promocja fotografii, jako uniwersalnego środka komunikacji kulturowej i międzyludzkiej. 

 

2. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest: 

- Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi. 

 

Zasady konkursu 

 

1. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z Łodzi. Prace oceniane będą 

w dwóch kategoriach wiekowych: 

- klasy I – III 

- klasy IV – VII. 

  

2. Temat 

- Ciekawe zakątki Bałut. 

 

3. Terminy 

Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 23 listopada 2020r. 

 

Termin przesyłania prac upływa z dniem 29 stycznia 2021r.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2021r.  

 

4. Zgłaszanie zdjęć 

 

Każdy z autorów może przesłać 1 zdjęcie barwne lub czarno-białe na adres i.janeczko@sp101.elodz.edu.pl 

(fotografie są przyjmowanie jedynie w formie elektronicznej): 

• minimalna rozdzielczość zdjęcia - 800x600 pixeli 

• maksymalna wielkość pliku - 3MB  

• format pliku – jpg.  

W tytule maila należy napisać: Konkurs Fotograficzny – Łódź w obiektywie.  

 

Razem ze zdjęciem musi być przesłana karta zgłoszenia zawierająca tytuł pracy, dane autora (imię 

i nazwisko, szkoła i klasa) oraz zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik 

konkursu, składając podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii, 

a jego rodzice/opiekunowie, składając podpis na karcie zgłoszenia, wyrażają zgodę na wykorzystanie 

danych osobowych uczestnika w zakresie związanym z prowadzeniem konkursu i promocją pokonkursową. 
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5. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

 

Fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach: 

- klasy I – III  

- klasy IV – VII  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów 

regulaminowych. 

 

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym. Informacja o laureatach i wyróżnionych w konkursie zostanie 

przekazana placówkom pocztą elektroniczną lub telefonicznie.  

Sposób odbioru nagród zostanie ustalony w lutym, w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej.  

 

6. Nagrody  

Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie i drobny upominek.  

Nagrody rzeczowe otrzymają po trzy osoby z każdej kategorii.  

7. Postanowienia końcowe 

Zgłoszone prace oraz dane autorów będą eksponowane na stronie internetowej organizatora. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników 

konkursu. 

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

 

Regulamin konkursu wraz ze wzorem karty zgłoszenia oraz zgodą na udział w konkursie i przetwarzanie 

danych osobowych znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.sp101.edu.lodz.pl 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu: 

Iwona Janeczko 

tel. 660-635-957 

i.janeczko@sp101.elodz.edu.pl 

 

                                                                                                       Opracowała: Iwona Janeczko 
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