
 Regulamin Konkursu Fotograficznego 

                       pt. ,,Moje rodzinne ferie w obiektywie” 

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do szkół w powiecie 
aleksandrowskim. W ramach konkursu należy wykonać zdjęcie przedstawiające 
sposób spędzania czasu wolnego w ferie ze swoją rodziną.  

Organizator: Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego ,,Kolegium Kujawskie”         
w Aleksandrowie Kujawskim. Konkurs pod patronatem: Burmistrza Miasta 
Aleksandrowa Kujawskiego, Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski oraz Młodzieżowej 
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego. 

Koordynatorzy konkursu: Natalia Pasztaleniec, Monika Sękowska 

I. Cele konkursu: 

1.  Zagospodarowanie czasu wolnego w czasie ferii zimowych. 

2. Popularyzacja zainteresowań fotograficznych. 

3. Promowanie treści związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną. 

4.Propagowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań, podczas wypoczynku 
zimowego. 

5. Kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych. 

II. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:  

- I kategoria: uczniowie klas podstawowych I – III, 

- II kategoria: uczniowie klas podstawowych IV-VIII. 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez 
organizatora. 

2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 
3. Ogłoszenie konkursu: 23.01.2023 r. 
4. Termin zgłaszania prac 13.02.2023 r. do 24.02.2023 r. 
5. Ogłoszenie wyników do 27.02.2023 r. 



6. Wręczanie nagród do 03.03.2023 r. 

IV. Warunki konkursu: 

1.Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego aktywny           
i bezpieczny wypoczynek rodzinny podczas ferii zimowych, a następnie dostarczenie 
fotografii  wydrukowanej w formacie 15x21 cm wraz z wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu osobiście           
do sekretariatu szkoły lub  drogą pocztową na adres:  

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego ,,Kolegium Kujawskie” 

ul. Chopina 24 

87-700 Aleksandrów Kujawski 

 

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

2. Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie powinno być podpisane z tyłu: imieniem         
i nazwiskiem autora, kategorią wiekową oraz nazwą szkoły. Do pracy należy 
dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego 
regulaminu. Prace należy dostarczyć do 24 lutego 2023 r. w kopercie z dopiskiem 
Powiatowy Konkurs Fotograficzny ,,Moje rodzinne ferie w obiektywie”. 

3.  Każda osoba może dostarczyć tylko 1 zdjęcie konkursowe. 

4. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach i przyzna 
wyróżnienia oraz nagrody. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani 
telefonicznie. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie Zespołu Szkół 
Towarzystwa Salezjańskiego, na profilu szkoły, na portalu społecznościowym             
Facebook oraz na stronie patronów i sponsorów Konkursu.  

5. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą                
na własność Organizatora konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac:  

a) niespełniających kryteriów tematycznych,  

b) przesłanych w niewłaściwym formacie;  

c) zawierających treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące                  
się do jakiejkolwiek dyskryminacji,  

d) przekazanych po terminie, 

 e) niezgodnych z Regulaminem,  

f) przesłanych bez dokumentów. 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 



7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
autorów na jej nieodpłatnie wykorzystanie przez Organizatorów w dowolny sposób    
w celach promocyjnych. 

V. Sponsorzy nagród w konkursie to: 

- Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego ,, Kolegium Kujawskie” w Aleksandrowie 
Kujawskim, 

- Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski, 

- Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, 

- Uzdrowisko Ciechocinek, 

- MoreLove Studio Bożena Szymczak Fotografia, 

- Hurtownia słodyczy ,,Dragon”, 

 - Firma ,,ROLSTAL’’. 

 

  


