
          

 II Konkurs fotograficzno – filmowy 

REGULAMIN 

1. Organizator konkursu: I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie 

2. Temat tegoroczny: „Z Jezusem odkrywam radość życia”. 

3. Dla kogo? Konkurs jest skierowany dla uczniów gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych.  

4. Cel:  

 Uświadomienie uczniom, że każdy z nas otrzymał talenty od Pana Boga, które 

powinny być rozwijane 

 Rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości artystycznej  

5. Regulamin dla konkursu fotograficznego: 

 Udział w konkursie polega na wykonaniu jednego zdjęcia, indywidualnie  

w formacie 20x25, który interpretuje jest interpretacją słów: Z Jezusem 

odkrywam radość życia. 

 Szkolny organizator konkursu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi 

maksymalnie 5 najlepszych prac ze swojej szkoły, z danej kategorii wiekowej i 

przesłanie na adres organizatora do końca maja 2015 roku z dopiskiem „Bóg 

dał mi talent” 

 Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedno zdjęcie 

 Zdjęcie musi zawierać na odwrocie:  

o imię, nazwisko i wiek autora, adres szkoły, kategorię wiekową 

o imię i nazwisko  koordynatora konkurs oraz numer telefonu 

kontaktowego 

o Nazwę szkoły z której pochodzi uczestnik konkursu 

 Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. Prace 

konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na 

organizatora. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie 

ich prac przez organizatora konkursu oraz podanie ich danych osobowych do 

publicznej wiadomości. 

 Każdy uczestnik konkursu wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa (zał. 2)  
musi wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. 3) – przesłać  
do szkoły.  

 Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, otrzymają 

pisemną informację o wynikach konkursu, dacie i miejscu otwarcia wystawy 



pokonkursowej oraz wręczenia nagród i wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie internetowej: www.lo1-koscian.pl 

 Koordynatorzy konkursu: ks. Mariusz Ziemek, ks. Adrian Szafranek. 

6. Regulamin dla konkursu filmowego: 

 Film ma być interpretacją słów, które są tegorocznym tematem konkursu, czyli: 

„Z Jezusem odkrywam radość życia”. 

 Film można zrobić indywidualnie lub w grupie (max. 5 osób) 

 Każda szkoła może przedstawić maksymalnie 2 filmy, które proszę przesłać na 

adres organizatora konkursu do końca maja 2015 roku z dopiskiem „Bóg dał 

mi talent” 

 Film powinien trwać od 5 – 10 minut i może być to wywiad, dokument czy 

reportaż.  

 Film nagrany powinien być na płycie CD/DVD. Każda płyta powinna być 

podpisana i zawierać: 

o imię, nazwisko i wiek autora, adres szkoły, kategorię wiekową 

o imię i nazwisko  koordynatora konkurs oraz numer telefonu 

kontaktowego 

o Nazwę szkoły z której pochodzi uczestnik konkursu 

 Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. Prace 

konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą  

na organizatora. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne 

promowanie ich prac przez organizatora konkursu oraz podanie ich danych 

osobowych do publicznej wiadomości. 

 Każdy uczestnik konkursu wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa (zał. 2)  

musi wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. 3) – przesłać  

do szkoły.  

 Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, otrzymają 

pisemną informację o wynikach konkursu, dacie i miejscu otwarcia wystawy 

pokonkursowej oraz wręczenia nagród i wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie internetowej: www.lo1-koscian.pl 

 Koordynatorzy konkursu: ks. Mariusz Ziemek, ks. Adrian Szafranek. 

7. Konkurs ten jest konkursem o zasięgu regionalnym.  

8. Przewidziane są atrakcyjne nagrody i dyplomy dla zdobywców I, II i III miejsca oraz 

wyróżnienia. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii nieuregulowanych w ww. 

regulaminie. 

10. Dane adresowe: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga 

al. Kościuszki 3 

64-000 Kościan 

Telefon i faks: +48 65 512 04 04 

Z dopiskiem: „Bóg dał mi talent” 

http://www.lo1-koscian.pl/
http://www.lo1-koscian.pl/

