
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 
w Krakowie „70 lecie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3” 

REGULAMIN  

SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„70 lecie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3” 

ORGANIZATOR:  

 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 w Krakowie 

 mgr Monika Michalska, mgr Anna Janiszewska, mgr Beata Wojtyła, mgr inż. Michał 

Kainka. 

 

TEMAT: 

„70 lecie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3”. 

 

Do udziału w konkursie fotograficznym „70 lecie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3” 

zapraszamy uczniów Naszej Szkoły. 

 

Cele konkursu: 

 Kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań fotografią. 

 Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego 

utrwalania w fotografii. 

 Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości. 

 Propagowanie  historii Naszej Szkoły. 

 Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. 

 Popularyzowanie twórczości fotograficznej. 

 

Tematyka konkursu: 

Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń. 

 

Termin nadsyłania prac:  

 do 21 grudnia 2022 r. do godz. 12:00 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 



Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 
w Krakowie „70 lecie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3” 

 4 stycznia 2023 r. 

Organizator poinformuje o wynikach w dzienniku elektronicznym Szkoły Librus, na stronie 

internetowej Szkoły http://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń 

– Samorządu Uczniowskiego. 

 

Warunki konkursu: 

Autor może dostarczyć jedno zdjęcie. 

Dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe. Format prac minimum 10x15 cm.  

Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko,  tytuł 

pracy, krótki opis treści zdjęcia (ZAŁĄCZNIK NR 2). 

 

 Zdjęcia wydrukowane w wyżej wymienionym formacie oraz oświadczenie o prawach 

autorskich załączone do regulaminu (ZAŁĄCZNIK NR 1) należy  dostarczyć  

do mgr Moniki Michalskiej (sala 124).  

 Zdjęcia w wersji cyfrowej należy przesłać na adres mailowy 

konkurs.foto.zsm3@gmail.com   (w formacie JPG).  

 

 

Zasady punktacji konkursowej: 

1. Ocenie Komisji Konkursowej będzie podlegać: 

a) oryginalność pomysłu - max 50 pkt. 

b) estetyka wykonania fotografii - max 15 pkt. 

c) opis  treści zdjęcia - max 15 pkt. 
d) zgodność fotografii z tematyką konkursu - max 20 pkt. 

2. Laureatem Konkursu może zostać uczestnik lub grupa uczestników, których projekt 

uzyskał co najmniej 75 pkt. 

Komisja Konkursowa ustala wyniki Konkursu do dnia 4 stycznia 2023 r i powiadamia 

o nich uczestników w dzienniku elektronicznym Szkoły Librus, na stronie internetowej 

Szkoły http://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń – 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

Komisja konkursowa 

1. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3. 

2. W skład Komisji Konkursowej zostaną powołani: 

a) przedstawiciel Dyrekcji Szkoły 
b) przedstawiciele Grona Pedagogicznego (3 osoby) 
c) przedstawiciel Samorządu Szkolnego. 

 

http://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/
mailto:konkurs.foto.zsm3@gmail.com
http://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl/


Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 
w Krakowie „70 lecie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3” 

Nagrody 

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Komitet 

Rodzicielski. 

a) Laureaci zostaną dodatkowo nagrodzeni podwyższeniem oceny okresowej  o jeden 

stopień z jednego z przedmiotów „informatyka” lub „fizyka”. 

2. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane m.in. podczas uroczystości związanych 

z obchodami „70 lecie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3”. 

 

 

Uwago końcowe: 

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

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody 

specjalne. 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. 



Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 
w Krakowie „70 lecie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3” 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„70 lecie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3” 

 

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 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

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

2. Tytuł pracy ……………………………………………………………………………... 

3. Klasa ……………………………………………………………………………………. 

4. Opis …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 


