
 
Regulamin konkursu fotograficznego: KOLOR 

 
 
I.   Postanowienia ogólne 
 
1.Organizatorem konkursu fotograficznego KOLOR edycja 1 „CZERWONY  jest Liceum 
Plastyczne w Gronowie Górnym ul. Szafirowa 12, 82-310 Elbląg. 
2.Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 
3.Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Liceum Plastycznego 
 
 II . Uczestnictwo w konkursie 
 
1.Uczestnikiem konkursu może być każdy gimnazjalista. 
2.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez uczestnika karty 
zgłoszeniowej oraz przesłanie karty razem z fotografiami zgodnymi z tematem konkursu na 
adres Liceum Plastycznego. 
3.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
4.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych 
(ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r Dz. U. Nr 133 poz.833 z 
późniejszymi zmianami).  
5. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca fotografie 
jest autorem załączonych zdjęć. 
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na NIEODPŁATNE opublikowanie przez organizatora 
konkursu nadesłanej przez niego pracy.   
 
 
 III. Zasady zgłaszania prac do konkursu 
 
1.Tematem konkursu jest kolor czerwony 
2.Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w roku 2011 i 2012 wykonane przez autora. 
3.W przypadku wystąpienia na zdjęciach osób trzecich autor zgłaszając prace musi posiadać 
zgodę do wykorzystania ich wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców lub 
prawnych opiekunów.  
4.Zdjęcia należy zgłaszać w formie fizycznych zdjęć i  zapisane na nośniku cd lub dvd. 
5. Fotografie musza mieć następujące parametry: 
- minimum 21 x 29,7 cm   
- maximum 59,4 x 84,1 cm   
- rozdzielczość 300 dpi 
- format JPG lub TIF 
6. Ftografie należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres Liceum Plastycznego 
lub dostarczyć osobiście. 
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 
ul. Szafirowa 12 
82-310 Elbląg 2 
Prace należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs fotograficzny KOLOR 
7.Prace niespełniające regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
8.Ingerencja komputerowa dopuszczalna w zakresie:  
-rozjaśniania 



-przyciemniania 
-kadrowania 
-redukcji kolorów 
-zmianie kontrastu 
Nie dopuszczalny jest: kolaż w programach graficznych   
9.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac. Może to być 1 fotografia lub cykl prac. 
  
 
 IV. Termin nadsyłania prac: 25 maja 2012r.  
 Decyduje data wpłynięcia pracy do siedziby szkoły.  
 
 
Komisja składająca się ze specjalistów w dziedzinie fotografii powołana przez Dyrektora Liceum 
Plastycznego zbierze się do dnia 31 maja 2012r. i dokona oceny prac 
 
V. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.   
 
W konkursie zostaną przyznane nagrody: 

1. pierwsze miejsce: bezpłatny udział w tygodniowym plenerze fotograficzno - malarskim 
organizowanym przez Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym  (w  miesiącu czerwcu 
2012) 

2. drugie miejsce: aparat fotograficzny z kartą pamięci  
3. trzecie miejsce: nagroda książkowa   

 
 VI.  Postanowienia końcowe 
1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 
- zmiany regulaminu konkursu 
- nie przyznania nagrody głównej w przypadku niespełnienia przez uczestników regulaminu 
konkursu lub niskiej wartości merytorycznej prac. 
2.. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas przesyłki.  
3. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.  
 
 

Komisarz konkursu: Karolina Hajec- Kalińska 
 
 
 


