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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„DZIECI NIE RYBY I SWÓJ GŁOS MAJĄ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Dzieci nie ryby i swój głos mają” jest Szkoła 

Podstawowa nr 81 w Łodzi im. Bohaterskich Dzieci Łodzi -  ul. Emilii Plater 28/32, 91-762 

Łódź, oraz Stowarzyszenie U siebie - At home - ul. Żelechowskiego 6/9, 30-124 Kraków.

2. Konkurs jest  częścią projektu „Dzieci nie ryby i swój głos mają”, realizowanego przez 

organizatora.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich



3. Koordynatorkami  konkursu  z  ramienia  organizatora  są:  Wioletta  Szwebs  

i Milena Kupczyk-Golińska.

4. Konkurs jest jednoetapowy. Rusza z dniem 1 czerwca 2017 r. i trwa do 30 września 2017 r.

5. Celem konkursu jest kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy obywatelskiej, poprzez 

zachęcanie ich do: - zabierania głosu w ważnych dla nich kwestiach, - odważnego wyrażania 

opinii i sądów, - przypominania o prawach dzieci i młodzieży.

6. Konkurs  przeznaczony  jest  dla  dzieci  uczęszczających  do  szkół  podstawowych  

z  całego  terenu  województwa  łódzkiego,  spełniających  wymagania  nałożone  niniejszym 

regulaminem.

7. Uczestnik  konkursu  niniejszym  zezwala  na  publiczne  ujawnienie  jego  imienia  

i  nazwiska  na stronie  internetowej  Szkoły Podstawowej  nr  81  w Łodzi  im.  Bohaterskich 

Dzieci Łodzi, pod adresem http://sp81lodz.edu.pl

8. Komunikaty  i  informacje  na  temat  konkursu  udostępniane  będą  na  stronie  SP 81  pod 

adresem: http://sp81lodz.edu.pl

ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  nadesłanie  za  pośrednictwem  poczty 

elektronicznej  pod wskazany przez organizatora  adres  (dziecinieryby@gmail.com)  zdjęcia 

będącego  interpretacją  hasła  ,,Dzieci  nie  ryby  i  swój  głos  mają", wraz  z kartą 

uczestnictwa (Załącznik nr 1 do regulaminu).

2. Zdjęcia  nadsyłane  na  konkurs  mogą  przedstawiać  dowolne  miejsca,  obiekty,  osoby, 

sytuacje - pod warunkiem, że zostały wykonane: od 1 czerwca 2017 do 30 września 2017 r.  

Zdjęcia nie mogą naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz praw i 

dóbr osób trzecich.

3. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB.

4. Zdjęcia,  które  nie  spełnią  wymogów wskazanych  w regulaminie,  nie  wezmą  udziału  

w konkursie.

5. Każdy  uczestnik  konkursu  może  nadesłać  1  zdjęcie.  W  przypadku  nadesłania  przez 

uczestnika  konkursu  więcej  niż  jednego  zdjęcia,  organizator  bierze  pod  uwagę  pierwsze 

przesłane zdjęcie.
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6. Przyjmowanie zdjęć rozpoczyna się 1 czerwca 2017 r. Ostatnie zdjęcia przyjmowane będą 

30 września 2017 r. do godz. 24:00. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału 

w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 15 listopada 

2017 r., a wręczenie nagród 11 grudnia 2017 r.

7. Zdjęcia należy przysyłać drogą elektroniczną na adres dziecinieryby@gmail.com  

8. Zgłoszenia bez wymienionych elementów określonych w punkcie 1.  oraz bez imienia  

i  nazwiska,  tylko np. z pseudonimem lub z  niepełnymi danymi nie  będą brały udziału w 

konkursie.

9. Organizator  nie  wymienia  zdjęć  nadesłanych  na  inne,  ani  też  nie  odsyła  nadesłanych 

fotografii.

OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wszystkie  zdjęcia  nadesłane  do  konkursu  podlegają  ocenie  Jury  powołanego  przez 

organizatora.

2. Jury dokonuje ocen po zakończeniu okresu trwania konkursu, biorąc pod uwagę jakość, 

oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.

3. Spośród  nadesłanych  prac  Jury  wybierze  trzy  prace,  które  zajmą  pierwsze,  drugie  

i trzecie miejsce.

4. Jury wybierze również prace wyróżnione - o ilości tych prac Jury zdecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

6. O  decyzji  Jury  nagrodzone  i  wyróżnione  osoby  zostaną  poinformowane  drogą 

elektroniczną. Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach konkursu w 

środkach masowego przekazu (Internet, prasa, radio, telewizja itd.), posługując się imieniem i 

nazwiskiem zwycięzców, na co uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę.

NAGRODY

1. Zwycięzcy konkursu, za zajęcie miejsc od 1go do 3go, otrzymają nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy.

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.
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3. Organizator rozważa także możliwość dodatkowego uhonorowania uczestników konkursu 

poprzez  wyeksponowanie  ich  zdjęć  na  wystawie  towarzyszącej  konkursowi,  na  udział  w 

której uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://sp81lodz.edu.pl/

2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie, zostaną 

automatycznie zdyskwalifikowane.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

4. Zgłoszenie  fotografii  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  przez  uczestnika 

konkursu warunków niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie  informacje  na  temat  konkursu  można  uzyskać,  kontaktując  się  

z organizatorem pod adresem e-mail: dziecinieryby@gmail.com
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