
Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 

„Architektura Grecji w obiektywie" 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach 

2. Celem konkursu jest 

- ukazanie różnorodności architektury Grecji 

- rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych 

- doskonalenie umiejętności fotograficznych 

- wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji. 

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu. 

II Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu - od 05 marca 2014 do 31 marca 2014r. 

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół w Atenach 

4. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych 

5.  Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie złożone w 

konkursie zostały wykonane osobiście.  

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z 

dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

7. Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione 

w innych konkursach 

8. Zgłoszenia do konkursu można dokonać na stronie: www.atenyzs.pl  

9. Zgłoszenie do konkursu obejmuje: 

- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

- Dodanie od 1 do 3 zdjęć 

10. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Waga pojedynczej pracy nie może 

przekroczyć 2 MB 

11. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG o wymiarach rozdzielczości min. 1200 x1600 pikseli 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do  nieodpłatnej publikacji  zgłoszonych fotografii w materiałach 

związanych z konkursem oraz promocją ZS Ateny 

III Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Najlepsze prace zostaną wyłonione w wyniku głosowania na stronie: facebook.com/atenyzs  



od 23 marca do 31 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 kwietnia 2014 r. 

IV Nagrody: 

1. Organizatorzy przewidują następujące nagrody: 

- za zajęcie I miejsca – Tablet PC, 

- za zajęcie II miejsca – Odtwarzacz mp4, 

- za zajęcie III miejsca – PenDrive 

Nauczyciele odpowiedzialni : Sławomir Bagiński 

 


