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Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym "Koń nie tylko w herbie" uczniów szkół 

podstawowych i średnich. 

Cele konkursu: 

• Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań fotografią 

• Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania  

w fotografii 

• Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości 

• Propagowanie hipiki i piękna przyrody 

• Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego 

• Popularyzowanie twórczości fotograficznej 

 

           

 



Tematyka konkursu: 

Interpretacja tematu jest dowolna jednak na zdjęciu powinien znaleźć się koń jeden, kilka, bądź stado. 

Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń. 

Termin nadsyłania prac:  

• do 8 czerwca 2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 

• 14 czerwca 2021 r. 

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród. 

Warunki konkursu: 

Autor może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć. 

Zdjęcia nadsyłane są drogą mailową na adres: medialol1@wp.pl 

Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. 

Rozdzielczość pliku ze zdjęciem musi być powyżej 4 MB 

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczniowie szkół podstawowych klasy 4-8 

- uczniowie szkół średnich 

Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę ( załącznik nr 2) zawierającą:  

imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, szkołę do której uczeń uczęszcza, tytuł zdjęcia. 

Do zdjęcia należy dołączyć oświadczenie o prawach autorskich ( załącznik nr 1) 

Nagrody w kategoriach wiekowych: 

W przypadku obu kategorii wiekowych nagroda główna to profesjonalna sesja zdjęciowa  

z końmi w terminie ustalonym wspólnie ze zwycięzcą konkursu.  

Uwagi końcowe: 

Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora. 

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Prawa do 

zdjęć przesłanych do konkursu przechodzą na własność organizatora  

i mogą być wykorzystywane w ramach promocji konkursu fotograficznego w mediach. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć  

w celach propagowania idei konkursu. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. Organizator planuje wystawę prac zgłoszonych 

do konkursu w Łosickim Domu Kultury w ustalonym przez organizatorów terminie. 

 

         

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„ KOŃ NIE TYLKO W HERBIE” 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki: 

• jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie  

i majątkowe bez udziału osób trzecich; 

• nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

• uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz 

zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach 

promocyjno – reklamowych 

• wyrażam zgodę na przetworzeni moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpień 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 

poz.883 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………… 

2. Wiek ucznia …………………………………………………………………… 

3. Tytuł zdjęcia ..…………………………………………………………..……… 

4. Adres i nazwa szkoły…………………………………………………….…….. 

5. Telefon szkoły…………………………………………………………….……. 

6. Mail uczestnika konkursu..……………………………………………….…….. 

7. Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku uczniów niepełnoletnich) …………… 


