
 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Na papieskich szlakach Beskidów i Gorców” 

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Limanowej, Powiat Limanowski, Miasto 
Limanowa, Gmina Limanowa, Fundacja Szlaki Papieskie 

Patronat Honorowy: 
Starosta Powiatu Limanowskiego  oraz Fundacja Szlaki Papieskie 

REGULAMIN 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego. 
2. Cele konkursu:  

a) uczczenie obchodów Roku Jana Pawła II, 
b) rozbudzanie zainteresowania życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II 
c) promowanie walorów przyrodniczych regionu,  
d) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie 

fotografii. 
3. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terenie powiatu limanowskiego. 
4. Tematem konkursu jest prezentacja szlaków papieskich Beskidów i Gorców. 
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSTiO w Limanowej 

(www.zstio.edu.pl) oraz w mediach społecznościowych. 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie. Fotografie powinny być wykonane 
samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie 
(współautorstwo). Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 
zdjęcia pochodzących z różnych plików. 

2. Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: do 15.04.2021 r. 
3. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: konkurs.zstiolimanowa@gmail.com 

z dopiskiem „Na papieskich szlakach Beskidów i Gorców ”. 
4. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1 oraz 

zgodą opiekuna prawnego (Załącznik nr 2). 
5. Nadesłaną fotografię należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Szkoła_Tytuł. 
6. Zdjęcie musi być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 

pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250dpi. 



 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej 
wymogów. 

JURY 

1. Organizator powołuje Jury konkursu. 
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie. 
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

NAGRODY 

1. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. 
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu 

oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach 
i Internecie. 

3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą elektroniczną lub 
telefonicznie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zstio.edu.pl. 
2. Uczestnik konkursu przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:  

a) jest autorem załączonych fotografii,  
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii, 
c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.zstio.edu.pl oraz w serwisie 

społecznościowym www.facebook.com/ ZSTiO-Limanowa-165228463523781 
d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora 

wyłącznie w celach związanych ściśle z konkursem. 
3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo 

natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub 

żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału 
w konkursie. 

5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 7 października 2020 roku. 
 
Kontakt: ZSTiO Limanowa, telefon: 18 337 26 02 w. 37 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 


