
Regulamin konkursu fotograficznego „Energy&Environment” 
§ 1 

Organizator konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 

w Puławach z siedzibą przy ulicy Partyzantów 16, 24-100 Puławy. 
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Comenius pod nazwą „Energy&Environment” dalej 

zwanym: „konkursem" 
§ 2 

Cel konkursu 
Celem konkursu jest popularyzacja ekologicznego trybu życia oraz zwiększenie świadomości młodych 
ludzi w kwestii problemu zanieczyszczenia naszej planety oraz konieczności wykorzystywania 
alternatywnych źródeł energii. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród uczestników 
umiejętności dostrzegania piękna przyrody. 

§ 3 
Przedmiot konkursu  
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia. 
2. Zdjęcia powinny nawiązywać do tematu konkursu, tj. „Energy&Environment”. 

§ 4 
Uczestnicy konkursu  
1. Konkurs jest skierowany do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego 

Czartoryskiego w Puławach. 
§5 

Zasady udziału w konkursie  
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.  
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.  
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.  
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 fotografię. 
5. Praca konkursowa może być poddana obróbce komputerowej. 
6. Zdjęcia w formacie .jpg powinny być przekazane organizatorowi w formie elektronicznej na adres 

mailowy: konkursfotograficznyczart@wp.pl  
7. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe: imię, nazwisko, klasa. 
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na 

publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

9. Wysyłając pracę konkursową, uczestnik zgadza się jednocześnie na wykorzystanie jej w ramach 
programu Comenius. 

 
§ 6 

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 
zakwalifikowane do konkursu.  

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna nagrodę najlepszej 
pracy. 

3. Nagrodą w konkursie jest tablet. 
 

§ 7 
Terminarz  
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/events/653291934735003/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited 
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 19 marca 2014 r. do godziny 23.00. 
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 4. Rozstrzygnięcie konkursu 

i ocena prac nastąpi w dniach: 20-21 marca 2014 r. 
5. Nagrodzona praca weźmie udział w konkursie międzynarodowym o tej samej nazwie. 
6. Rozdanie nagród zwycięzcy konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od daty zakończenia konkursu. 

§ 8 
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury. Ostateczna interpretacja 

Regulaminu należy do Jury. 
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