
  

REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGODLA UCZNIÓW ZSP 9 

„KSIĄŻKA -  moje hobby” 
 

I. ORGANIZATOR 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. KEN w Łodzi 

II. CELE 

● popularyzacja czytelnictwa   

● rozbudzanie zainteresowań poznawczych młodzieży 

● rozwijanie kreatywności, uzdolnień  oraz  wrażliwości artystycznej  młodzieży 

● promowanie czytelnictwa jako formy spędzania czasu wolnego 

 

III. ADRESACI KONKURSU 

 „KSIĄŻKA - moje hobby” konkurs fotograficzny skierowany jest do uczniów 

wszystkich klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9. 

 

IV. REALIZACJA TEMATU 

Zdjęcia powinny być artystyczną formą wyrażenia swojego zainteresowania 

czytelnictwem. Warto w oryginalny, niekonwencjonalny sposób zaprezentować 

swoje zainteresowania i pasje czytelnicze. 

 

V. TECHNIKA WYKONANIA, FORMA PRACY 

● Zdjęcia powinny być zapisane w pliku typu *JPG. Minimalna rozdzielczość 

zdjęć to 1920x1080 pikseli.  

● Każde zdjęcie musi być opatrzone tytułem. 

● Każde zdjęcie musi zostać podpisane pseudonimem autora. 

● Autor może przekazać do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia. 

● Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą podlegać korekcie w żadnym  

z programów do obróbki zdjęć ani w żadnym z programów graficznych. 

● Zdjęcia muszą być samodzielnymi wytworami autora-uczestnika. 

● Zdjęcia nie mogą brać udziału w innych konkursach. 

 

VI.       DOSTARCZANIE PRAC DO ORGANIZATORA 

● Prace należy przesłać na adres: s.paczesny@zsp9.pl  lub i.gradowski @zsp9.pl 

● Każdy uczestnik musi przekazać kartę zgłoszenia do jednego z organizatorów 

konkursu: p.I.Gradowski lub p.S.Paczesny 

● Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycieli: p.I.Gradowski (s.103), 

p.S.Paczesny (s.102). 

Termin składania prac upływa 30 listopada 2017r. 

 

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

● Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9. 

● Kryteria oceny: 



 

- zgodność z tematem konkursu 

- walory artystyczne,  

- oryginalność, 

- poprawność techniczna prac.   

 

● Ocenie Komisji Konkursowej podlegają wszystkie przekazane do konkursu 

prace. 

 

VIII. NAGRODY 

● Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa przyzna nagrody (1-3 

miejsce). 

● Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać wszystkich nagród. 

● Komisja Konkursowa  może przyznać wyróżnienia. 

● Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich 

uczestników Konkursu.  

● Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i opublikowane  

na stronie internetowej szkoły. 

● Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

● Termin uroczystego rozdania nagród: 22grudnia 2017r. 


