
I Konkurs Fotograficzny „Mój region jest wyjątkowy” 

Regulamin I edycji 

 

1. Organizator i czas trwania konkursu: 

1.1 Organizatorem konkursu fotograficznego „Mój region jest wyjątkowy”, zwanego dalej 

konkursem jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej 57. 

1.2 Konkurs rozpoczyna się, 19.03.2018 r. i trwa do 10.04.2018 r., ogłoszenie wyników na stronie 

www.hipolit.info oraz facebooku szkolnym będzie 16.04.2018 r., zaś wręczenie nagród 

laureatom konkursu 21.04.2018 r. w trakcie dnia otwartego Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 

w Rumi im. Hipolita Roszczynialskiego.  

1.3 Każdy uczestnik przystępujący do konkursu zarazem akceptuje poniższy regulamin. 

1.4 Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży zainteresowania swoją małą ojczyzną, 

oraz fotografią jako sposobem promocji jej w mediach. 

1.5 Do konkursu może przystąpić każdy uczeń gimnazjum przesyłając na adres e-mail: 

hipolit.konkurs@gmail.com zdjęcie konkursowe oraz wypełnioną kartę zgłoszenia w wyżej 

wyznaczonym terminie. 

2. Zakres tematyczny konkursu 

2.1 Konkurs obejmuje zdjęcia pejzażowe wykonane na terenie województwa pomorskiego, które 

podkreślają wyjątkowość walorów krajobrazowych Pomorza. 

2.2 Organizator nie zezwala na wykonywanie fotomontaży. Nie dozwolone jest przesyłanie 

skanów zdjęć innych autorów lub kopiowanie grafik pobranych z Internetu. 

2.3 Każdy uczestnik ma prawo przesłać jedno zdjęcie w rozmiarach nie przekraczających 10 MB 

wraz ze skanem karty zgłoszeniowej. Zdjęcia nie muszą być wykonane w trakcie trwania 

konkursu. 

2.4 Zdjęcie konkursowe nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, szerzyć treści 

rasistowskich, pornograficznych, ani obrażać uczuć religijnych, praw autorskich itp. 

2.5 Fotografia powinna być wykonana osobiście przez autora dowolnym sprzętem. 

2.6 Każde zdjęcie powinno posiadać tytuł, datę oraz miejsce wykonania. 

3.  Rozstrzygnięcie konkursu. 

3.1 Konkurs rozstrzyga jury powołane przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. 

Hipolita Roszczynialskiego między 11 a 15.04.2018 r. 

3.2 Oceniane będą zarówno jakość zdjęcia, kreatywność, oryginalność nadsyłanych prac. 

3.3 Dla I, II i III miejsca w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.  

3.4 Każdy uczestnik nadsyłając zdjęcie na konkurs wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie 

internetowej www.hipolit.info, mediach społecznościowych tj. facebook szkolony PZS nr 2 a 

także w gablocie na korytarzu w PZS nr 2 w Rumi.  

4. Więcej informacji można uzyskać pod adresem email hipolit.konkurs@gmail.com oraz numerem 

telefonu: 787454251. 
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