
 

 

 

 

 

 

Regulamin Miejskiego Konkursu Fotograficznego   

ZIEMIA - WODA - POWIETRZE 
 

 

 

 

 

 

 

§ 1 

Organizator 

 

 

1. Organizatorem Miejskiego Konkursu Fotograficznego  ZIEMIA-WODA-POWIETRZE jest 

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia  

w Tarnobrzegu. 

2. Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia  

w Tarnobrzegu w dalszej części regulaminu nazywana jest Organizatorem. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach Innowacji MK 2020/2021 pod hasłem Mamy oko na 

klimat! Ziemia-Woda-Powietrze, które realizuje Zespół do spraw Innowacji powołany przez 

Organizatora. 

4. Patronat honorowy nad Innowacjami MK 2020/2021 pod hasłem Mamy oko na klimat! 

Ziemia-Woda-Powietrze sprawuje Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 

Tarnobrzeska Dolina Wisły. 

5. Partnerami Innowacji MK 2020/2021 pod hasłem Mamy oko na klimat! Ziemia-Woda-

Powietrze są Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu, TVL Telewizja Lokalna  

i Radio Leliwa. 



 

§ 2 

Cele konkursu 

 
1. Promowanie walorów przyrodniczych własnego regionu. 

2. Poszukiwanie nowych rozwiązań i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. 

3. Budzenie wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży. 

4. Propagowanie wiedzy o zmianach klimatu oraz podnoszenie poziomu świadomości 

ekologicznej. 

5. Kształtowanie postaw proekologicznych. 

6. Dostosowywanie się do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich skutków. 

 

 

§ 3 

Organizacja i przebieg konkursu 

 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. 

2. Wzięcie udziału w konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie trzech 

fotografii stworzonych przez uczestnika na zasadach, które określa regulamin konkursu. 

3. Fotografie powinny zostać zapisane w formacie JPG (dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie 

mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia wynosi 300 dpi). 

4. Każda fotografia powinna zawierać metryczkę: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, wiek 

autora, adres e- mail szkoły oraz nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu. 

Prace bez metryczki nie będą zakwalifikowane do oceny. 

5. Uczestnik konkursu może zgłosić jedno zdjęcie do każdej z kategorii Ziemia-Woda-Powietrze. 

6. Wersje elektroniczne fotografii należy przesłać drogą mailową na adres 

innowacjemk@onet.pl do dnia 15 stycznia 2021 r.  

7. Prace przesłane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

8. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześnie niepublikowanymi (dotyczy 

to także publikacji internetowych). 

9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

10. Przesłanie pracy konkursowej jest jednocześnie z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub jego 

opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie 

przedstawionym w regulaminie konkursu. 

11. Uczestnik oświadcza, że praca zgłoszona w konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczości 

i nie narusza praw osób trzecich. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek 

osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego 

oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację 

i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

12. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni trzy najlepsze prace i przyzna 

wyróżnienia oraz dokona kwalifikacji prac na wystawy. 

13. Informacje o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostanie 

przekazana do sekretariatów szkół oraz będzie umieszczona na stronie internetowej 

Organizatora konkursu. 



14. Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego 

wykorzystania jako materiału wystawowego. 

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy i terminów konkursu w związku  

z dynamiką sytuacji epidemiologicznej. 

 

 

§ 4 

Tematyka konkursu 

 

Fotografie powinny odwoływać się do aktualnych problemów naszej planety: degradacja 

środowiska, zanieczyszczenie powietrza i wody, wyczerpywania się surowców, globalnego 

ocieplenia oraz promować walory przyrodnicze. Powinny również zawierać przesłanie do 

odbiorcy.  

 

 

§ 5 

      Nagrody 

 

1. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy medal i dyplom.  

2. Na zwycięzców czekają nagrody książkowe oraz możliwość eksponowania prac w sali 

wystawowej Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina 

Wisły. 

3. Na stronach internetowych  i facebooku Organizatora, Patronów i Partnera Innowacji MK 

2020/2021 pod hasłem Mamy oko na klimat! Ziemia-Woda-Powietrze zostaną opublikowane: 

imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wiek autora, nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik 

konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród. 

 

§ 6 

Terminy 

 

              Złożenie prac konkursowych: do 15 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy  

twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie! 


